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Oikeusalan koulutuksen tarjoajat
Päävastuu tuomarien ja syyttäjien koulutuksesta kuuluu kansallisille oppilaitoksille. Alan perus- ja jatkokoulutusta on tarjolla 17 jäsenvaltiossa. Muissa
jäsenvaltioissa koulutusta järjestävät oikeusministeriö, tuomarineuvosto tai tuomioistuinlaitos.
Jäljempänä on tietoa EU:n jäsenvaltioissa tarjolla olevasta oikeusalan koulutuksesta, joka on oppilaitosten itsensä järjestämää:
Belgia:
Institut de Formation Judiciaire / Instituut voor Gerechtelijke Opleiding on tarjonnut koulutusta tuomareille, yleisille syyttäjille, tuomioistuinten muulle
henkilöstölle ja muille oikeusalan ammattilaisille helmikuusta 2008 lähtien.
Bulgaria: kansallinen oikeusalan oppilaitos
Tšekki: oikeusalan akatemia

(146 Kb)
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Tanska: tuomioistuinlaitoksen hallinto
(120 Kb)
Saksa:
Saksan oikeusalan akatemia vastaa kaikkien tuomarien ja syyttäjien jatkokoulutuksesta kansallisella tasolla.
Viro: oikeusalan koulutuksesta vastaava korkeimman oikeuden osasto
Irlanti:
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Oikeusalan oppilaitos järjestää tuomareille ja syyttäjille koulutusta, seminaareja ja opintokäyntejä. Se toimii Irlannin tuomioistuinlaitoksen alaisuudessa.
Kreikka: kansallinen oikeusalan ammattilaisten oppilaitos
Espanja:
oikeusalan ammattilaisten oppilaitos
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oikeusministeriön koulutuskeskus (CEJ)
Ranska:
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tuomarien ja syyttäjien kansallinen oppilaitos

(131 Kb)

Ranskan oikeusalan ammattilaisten kansallinen oppilaitos
(129 Kb)
Kroatia:
Kroatian oikeusalan akatemia on 1. tammikuuta 2010 perustettu julkinen laitos, joka tarjoaa peruskoulutusta tuomioistuimissa eri oikeusalan ammateissa
työskenteleville harjoittelijoille sekä tuomariharjoittelijoille ja apulaissyyttäjille (oikeusalan ammattilaisille tarkoitettu valtiollinen opetusohjelma) ja huolehtii
tuomarien ja apulaissyyttäjien ammatillisesta jatkokoulutuksesta.
Italia: tuomarien ja syyttäjien oppilaitos
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Kypros: korkein oikeus
(130 Kb)
Latvia:
Latvian oikeusalan koulutuskeskus perustettiin tarjoamaan jatkokoulutusta tuomareille, tuomioistuinten henkilöstölle, ulosottomiehille ja muille oikeusalan
ammattilaisille.
Liettua: kansallinen tuomioistuinhallinnon koulutuskeskus
Luxemburg:
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Luxemburgin oikeusministeriö vastaa tuomarien ja yleisten syyttäjien perus- ja jatkokoulutuksesta.
Unkari:
Unkarin kansallinen oikeusneuvosto vastaa tuomarien perus- ja jatkokoulutuksesta.
Unkarin yleisen syyttäjän virasto vastaa keskuksesta, joka tarjoaa koulutusta syyttäjille ja syyttäjälaitoksen muulle henkilöstölle.
Malta: oikeusalan opintolautakunta
Alankomaat: oikeusalan opintokeskus
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Itävalta: tuomarien ja syyttäjien koulutuksesta vastaava oikeusministeriön osasto
Puola: tuomarien ja syyttäjien kansallinen oppilaitos
Portugali: oikeusalan opintokeskus
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Romania: tuomarien ja syyttäjien kansallinen oppilaitos
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Slovenia: oikeusalan koulutuksesta vastaava oikeusministeriön osasto
Slovakia:
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Slovakian oikeusalan akatemia järjestää perus- ja jatkokoulutusta tuomareille, yleisille syyttäjille ja tuomioistuinten henkilöstölle.
Suomi:oikeusministeriön koulutusosasto vastaa koulutuksen järjestämisestä oikeusministeriön ja tuomioistuinten henkilöstölle.
Ruotsi: tuomioistuinten oikeusalan koulutuksesta vastaava akatemia
Yhdistynyt kuningaskunta:
Englannin ja Walesin oikeusalan opintoneuvosto
Pohjois-Irlannin oikeusalan opintoneuvosto
Skotlannin oikeusalan opintolautakunta
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Lisätietoja jäsenvaltioissa tarjolla olevasta peruskoulutuksesta on saatavilla ”Menu for Justice” -sivustolla täällä (tietoja peruskoulutuksesta saa valitsemalla ”
maakohtaiset tiedot”).
Päivitetty viimeksi: 20/09/2018
Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista,
joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

