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Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази

шведски

страница
е била наскоро променена. Езиковата версия, която
търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change
Национални съдебни системи
Швеция
Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната система в Швеция.
Организация на правосъдната система — съдебна система
Видове съдилища — кратко описание
Съдебната система обикновено се състои от органите и агенциите, отговорни за върховенството на закона и правната сигурност. Съдилищата са в
основата на на съдебната система, която също включва органи, отговорни за превенция на престъпления и за разследвания, включително:
Полицията
Прокуратурата и Шведското национално бюро за икономически престъпления
Националният съвет за съдебна медицина
Службата за лишаване от свобода и пробация.
Други органи, като Службата за правоприлагане, могат да имат задачи, свързани със съдебната система.
Йерархия на съдилищата
В Швеция има два вида паралелно съществуващи съдилища:
Общи съдилища, които се занимават с наказателни и граждански дела, и
Общи административни съдилища, които се занимават с дела, свързани с публичната администрация.
Общите съдилища са организирани в тристепенна система: районни съдилища, апелативни съдилища и Върховния съд.
Административните съдилища също имат три нива: окръжни административни съдилища, административни апелативни съдилища и Върховния
административен съд. Освен това съществуват няколко специални съдилища и трибунали за гледане на специфични видове дела и въпроси.
Администрация на съдилищата
Министерството на правосъдието е отговорно за въпроси, касаещи съдилищата, включително процедурните правилници и организацията на
съдилищата. Въпреки това нито правителството, нито никоя друга агенция няма правомощия да влияе върху решението на съответния съд по
определено дело.
Националната администрация на съдилищата е централната административна агенция за публични съдилища, публични административни
съдилища, регионални трибунали по спорове по наемни правоотношения и Националния орган за правна помощ.
Последна актуализация: 06/11/2012
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

