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Informacja o powoływaniu sędziów w wybranych państwach Unii 

Europejskiej – na podstawie opracowania Biura Analiz Sejmowych  

 

 W Austrii sędziowie są mianowani (ernannt) przez prezydenta federalnego na 

wniosek rządu federalnego lub z jego upoważnienia przez właściwego ministra 

federalnego.  

 W Czechach kandydatów na sędziów zgłaszają prezesi sądów okręgowych, a 

następnie ministerstwo decyduje, które kandydatury przedstawi prezydentowi do 

mianowania.  

 W Danii sędziowie powoływani są przez monarchę na wniosek ministra 

sprawiedliwości, który odpowiada za nominacje sędziowskie przed parlamentem. 

Tradycyjnie od ponad dwustu lat sędziowie rekrutują się z korpusu urzędników 

Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 W Hiszpanii główną rolę w powoływaniu sędziów odgrywa Naczelna Rada 

Sądownictwa. Rada składa się z 20 członków wybieranych przez Kortezy Generalne 

na 5 letnią kadencję. Kongres Deputowanych i Senat wybiera po 10 członków w 

proporcji 6 sędziów i 4 prawników o uznanych kwalifikacjach i dorobku zawodowym.  

 W Holandii sędziowie powoływani są na mocy rozporządzenia królewskiego na 

wniosek ministra sprawiedliwości. Kandydata na wakujące miejsce wskazuje sędzia, 

który opuszcza stanowisko. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat, minister może 

wybrać jednego z nich.  

 W Niemczech, zgodnie z ustawą zasadniczą, sędziów federalnych mianuje (ernennt) i 

odwołuje prezydent federalny. O powołaniu (Berufung) sędziów najwyższych 

trybunałów decyduje właściwy dla danego zakresu spraw minister federalny wraz z 

komisją do spraw powoływania sędziów składającą się z właściwych dla danego 

zakresu spraw ministrów krajowych i członków wybieranych w równej liczbie przez 

Bundestag. Sędziowie najwyższych trybunałów są powoływani przez właściwego 
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ministra federalnego wspólnie z komisją ds. powoływania sędziów i są mianowani 

przez prezydenta federalnego.  

 W Szwecji sędziowie sądów powszechnych wszystkich szczebli powoływani są przez 

ministra sprawiedliwości na wniosek Rady ds. Nominacji Sędziów. Rada składa się z 

9 członków i 9 zastępców członków, w tym: 5 sędziów i byłych sędziów 

powoływanych przez rząd (regeringen); 2 prawników spoza systemu sądownictwa (w 

tym jedna osoba wykonująca zawód adwokata) wybieranych przez organizacje 

wskazane przez rząd; 2 przedstawicieli społeczeństwa wybieranych przez parlament. 

 We Włoszech główną rolę w powoływaniu sędziów odgrywają procedury 

konkursowe oraz Najwyższa Rada Sądownictwa, która jest kolegialnym organem 

zarządzającym systemem wymiaru sprawiedliwości. W skład Rady wchodzi Prezydent 

Republiki, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator Republiki i 24 członków, 

których wybiera ogół sędziów, prokuratorów oraz parlament.  

 

W opracowaniu wykorzystano obcojęzyczne akty prawne oraz informacje zamieszczone na 

stronach internetowych sądów, organizacji i stowarzyszeń sędziowskich, centralnych urzędów 

i instytucji związanych z kształceniem, powoływaniem i oceną kariery zawodowej sędziów w 

poszczególnych państwach Unii Europejskiej. 


