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Specialdomstolar - Sverige
Här hittar du information om specialdomstolarnas organisation i Sverige.
Specialdomstolar
Det finns några specialdomstolar som avgör tvister inom olika specialområden.
Arbetsdomstolen handlägger arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan
arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen är normalt första och enda behöriga instans i arbetstvister. Men vissa typer
av arbetstvister prövas först av tingsrätten, vars dom kan överklagas till Arbetsdomstolen som då blir andra och sista
domstolsinstans.
Marknadsdomstolen handlägger bl.a. tvister enligt konkurrenslagen och marknadsföringslagen.
Patentbesvärsrätten behandlar överklaganden av Patent- och registreringsverkets beslut som rör patent, varumärken,
mönster m.m. Patentbesvärsrättens beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.
Mark- och miljödomstolar handlägger mål och ärenden om bl.a. tillstånd till vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet, frågor om
hälsoskydd, naturvård, renhållning, förenade områden och farligt avfall, skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning,
frågor om bygg-, rivnings och marklov enligt plan- och bygglagen, tomträtt, överklagande av planärenden, fastighetsbildning och
ledningsrätt samt expropriation. Det finns fem mark- och miljödomstolar, som är särskilda domstolar vid tingsrätterna i Nacka,
Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund. Mark- och miljödomstolarnas domar och beslut kan överklagas till Mark- och
miljööverdomstolen, som är en del av Svea hovrätt. Mål som har inletts vid mark- och miljödomstolarna och som har överklagats
och prövats av Mark- och miljööverdomstolen kan överklagas till Högsta domstolen.
Sjörättsdomstolar handlägger mål som avser förhållanden som regleras i sjölagen (1994:1009). Det finns sju sjörättsdomstolar och
de är en del av tingsrätterna i Luleå, Sundsvall, Stockholm, Kalmar, Malmö, Göteborg och Värmland.
Migrationsdomstolarna prövar Migrationsverkets beslut i utlännings- och medborgarskapsärenden. Migrationsdomstolarna är
särskilda domstolar vid förvaltningsrätterna i Malmö, Göteborg och Stockholm och Luleå. Migrationsdomstolarnas domar och
beslut kan överklagas till Migrationsöverdomstolen, som är en del av kammarrätten i Stockholm.
För vissa typer av tvister som rör hyresrätt, bostadsrätt och arrende finns det regionala
domstolsliknande organ med likartade befogenheter som domstolarna.

hyres- och arrendenämnder. Detta är

Övriga specialdomstolar
Det finns ingen författningsdomstol eller liknande i Sverige.
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt
att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska
kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för
den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
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