SV
Hem>Utbildning, rättsliga nätverk och rättsliga organ>Utbildning av rättstillämpare>Nationella utbildningsanordnare>Utbildningsanordnare för jurister
Utbildningsanordnare för jurister
Europeisk rättsutbildning för domare och åklagare erbjuds framför allt på nationell nivå. Skolor som ger introduktionsutbildning och fortbildning finns i 17
medlemsstater. I andra medlemsländer anordnas utbildning av justitieministeriet, domstolarnas allmänna råd eller domstolsavdelningar.
Här finns information från de aktuella utbildningsanstalterna om vilka som ansvarar för rättslig utbildning i EU:s medlemsstater:
Belgien:
Sedan februari 2008 anordnar Institutet för rättsutbildning (Institut de Formation Judiciaire /Instituut voor Gerechtelijke Opleiding) kurser för domare,
allmänna åklagare, domstolspersonal och andra juristyrken.
Bulgarien: Faktablad om Nationella rättsinstitutet (Националният институт на правосъдието)
Tjeckien: Faktablad om Rättsakademin (Justiční akademie)
Danmark: Faktablad om Domstolsstyrelsen
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Tyskland:Tyska domarakademin (Deutsche Richterakademie) ansvarar för fortbildningen på nationell nivå av alla domare och allmänna åklagare.
Estland: Faktablad om rättsutbildningsavdelningen vid högsta domstolen
Irland:
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The Judicial Studies Institute anordnar utbildningsseminarier och studiebesök för domare och åklagare. Institutet är kopplat till Courts Service of Ireland.
Grekland: Faktablad om Nationella institutet för rättstjänstemän (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)
Spanien:
Faktablad om Escuela Judicial (Domarkårens rättsskola)
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Faktablad om Centrum för juridiska studier
Frankrike:

(Centro de Estudios Jurídicos)
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Faktablad om Nationella skolan för domare och åklagare (École nationale de la magistrature)
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Faktablad om Nationella domstolskansliskolan (École nationale des greffes)
(129 Kb)
Kroatien:
Fr.o.m. den 1 januari 2010 bedriver Kroatiens rättsakademi (Pravosudna akademija) sin verksamhet som offentlig institution med syfte bl.a. att anordna
introduktionsutbildningsprogram för praktikanter i judiciella myndigheter och kandidater till domar- och åklagartjänster (Statskolans program för
rättstjänstemän) och fortbildning av för domare och åklagare.
Italien: Faktablad om Domarkårens rättsskola (Escuela Judicia)
Cypern: Faktablad om högsta domstolen
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Lettland:Lettlands rättsutbildningscentrum (Latvijas tiesnešu mācību centrs) bildades för att erbjuda fortbildning åt domare, domstolspersonal,
exekutionstjänstemän och andra rättstillämpare.
Litauen: Faktablad om Nationella domstolsverkets utbildningscentrum (Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centras)
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Luxemburg:Luxemburgs justitieministerium ansvarar för introduktionsutbildning och fortbildning för domare och allmänna åklagare.
Ungern:Ungerska nationella rättsrådet (Országos Bírói Tanács) ansvarar för introduktionsutbildning och fortbildning av domare.Ungerska riksåklagarämbetet
ansvarar för det center som erbjuder utbildning för åklagare och personal vid åklagarmyndigheterna.
Malta: Faktablad om Judicial Studies Committee
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Nederländerna: Faktablad om Rättskipningens studiecentrum (Studiecentrum Rechtspleging)
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Österrike: Faktablad om utbildningsavdelningen för domare och åklagare vid justitieministeriet
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Polen: Faktablad om Nationella domar- och åklagarskolan (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury)
Portugal: Faktablad om Centrum för juridiska studier (Centro de Estudos Judiciários)
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Rumänien: Faktablad om Nationella institutet får domar- och åklagarkåren (Institutul National al Magistraturii)
Slovenien: Faktablad om centrum för rättslig utbildning vid justitieministeriet
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Slovakien:Sloveniens rättsakademi (Justičná akadémia Slovenskej republiky) anordnar introduktionsutbildning och fortbildning för domare, allmänna
åklagare och domstolspersonal.
Finland:
Utbildningsenheten vid Finlands justitieministerium anordnar utbildning för sin egen och domstolarnas personal.
Sverige: Faktablad om Domstolsverkets domstolsakademi
(132 Kb)
Önskas mer information om introduktionskurser i medlemsstaterna, använd då webbplatsen för projektet "Menu for Justice" genom att klicka här (information
om introduktionsutbildning finns under "access to country data set").
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Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella
ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den
rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

