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Poskytovatelé vzdělávání pracovníků justice
Poskytovatelé vzdělávání pracovníků justice
Hlavními poskytovateli evropského justičního vzdělávání jsou národní vzdělávací struktury. V 17 členských státech existují školy, které poskytují počáteční i
další vzdělávání. V jiných členských státech organizuje vzdělávání ministerstvo spravedlnosti, soudní rada nebo soudní služby.
Zde jsou uvedeny informace o strukturách zajišťujících justiční vzdělávání v členských státech EU, jak je poskytly příslušné organizace:
Belgie:
Od února 2008 pořádá Institut justičního vzdělávání školení pro soudce, státní zástupce, soudní pracovníky a další pracovníky v justici.
Bulharsko: informace o Národním justičním institutu
Česká republika: informace oJustiční akademii

(146 Kb)

(124 Kb)

Dánsko: informace o Soudní správě
(120 Kb)
Německo:
Německá justiční akademie má na starosti další vzdělávání všech soudců a státních zástupců na národní úrovni.
Estonsko: informace o Odboru justičního vzdělávání Nejvyššího soudu
Irsko:

(137 Kb)

Institut justičních studií pořádá školení, semináře a studijní návštěvy pro pracovníky justice. Je napojen na Irskou soudní službu.
Řecko: informace o Národním ústavu soudních úředníků
Španělsko:
informace o Škole pro justici

(137 Kb)

(131 Kb)

Informační přehled o Centro de Estudios Jurídicos
Francie:

(250 Kb)

Informace o Národní škole pro justiční pracovníky

(131 Kb)

Informace o Národní škole úředníků
(129 Kb)
Chorvatsko:
Od 1. ledna 2010 funguje Justiční akademie Chorvatska jako veřejná instituce, mezi jejíž cíle patří pořádání úvodních vzdělávacích programů pro začínající
pracovníky v justici, kandidáty na soudce a asistenty státních zástupců (program Státní škola pro soudní úředníky) a zajišťování další odborné přípravy pro
soudce a asistenty státních zástupců.
Itálie: informace o Škole pro soudní pracovníky

(136 Kb)

Kypr: informace o Nejvyšším soudu
(130 Kb)
Lotyšsko:
Lotyšské centrum justičního vzdělávání bylo založeno s cílem poskytovat další vzdělávání soudců, soudních pracovníků, soudních úředníků a dalších
právních profesí.
Litva: informace o Vzdělávacím centru Národní soudní správy
Lucembursko:

(122 Kb)

Ministerstvo spravedlnosti Lucemburska má na starosti počáteční a další vzdělávání soudců a státních zástupců.
Maďarsko:
Maďarská Národní rada spravedlnosti má na starosti úvodní a další vzdělávání soudců.
Maďarský Úřad nejvyššího státního zástupce má na starosti vzdělávání státních zástupců a pracovníků státních zastupitelství.
Malta: informace oVýboru pro justiční studia

(117 Kb)

Nizozemsko: informace o Centru justičních studií

(126 Kb)

Rakousko: informace o odboru vzdělávání soudců a státních zástupců Ministerstva spravedlnosti
Polsko: informace o Národní škole pro soudce a státní zástupce
Portugalsko: informace o Centru justičních studií

(129 Kb)

(133 Kb)

(137 Kb)

Rumunsko: informace o Národním institutu soudců

(130 Kb)

Slovinsko: informace oCentru justičního vzdělávání při Ministerstvu spravedlnosti
Slovensko:

(135 Kb)

Justiční akademie Slovenské republiky pořádá úvodní a další vzdělávání soudců, státních zástupců a soudních pracovníků.
Finsko:
Odbor vzdělávání Ministerstva spravedlnosti Finska má na starosti vzdělávání pracovníků ministerstva spravedlnosti a soudů.
Švédsko: informace o Akademii justičního vzdělávání švédských soudů
Spojené království: informace o
Radě justičních studií Anglie a Walesu

(124 Kb)

Informace o Radě justičních studií Severního Irska
Informace oVýboru pro justiční studia Skotska

(117 Kb)
(128 Kb)

(132 Kb)

Podrobnější informace o úvodním vzdělávání v členských státech najdete na internetových stránkách projektu „Menu for Justice“ – klikněte zde (informace o
úvodním vzdělávání jsou pod volbou „access to country data set“).
Poslední aktualizace: 20/09/2018
Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá
ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky
EU, viz právní upozornění.

