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Igazságszolgáltatási rendszerek a tagállamokban - Dánia
Ez az oldal Dánia bírósági rendszeréről nyújt áttekintést.
Az igazságszolgáltatás szervezete – bírósági rendszerek
A dán bírósági rendszer felépítése a következő:
a Legfelsőbb Bíróság
a két felsőbíróság
a Tengerészeti és Kereskedelmi Bíróság
az Ingatlan-nyilvántartási Bíróság
a 24 körzeti bíróság
a Feröer-szigetek és Grönland bíróságai
a Fellebbezéseket Engedélyező Tanács
a Különleges Vád- és Felülvizsgálati Bíróság
a Dán Bírói Kinevező Tanács és
a Dán Bírósági Igazgatóság.
A bíróságok igazgatása

A bíróságok igazgatását a Dán Bírósági Igazgatóság végzi, amelyet 1999. július 1-jén hoztak létre új, független intézményként. Ez
a testület biztosítja a bíróságok és a Fellebbezéseket Engedélyező Tanács költségvetésének, személyzetének, épületeinek és
informatikai rendszereinek igazgatását.
A Dán Bírósági Igazgatóságot kormányzótanács és igazgató irányítja. A Dán Bírósági Igazgatóság az Igazságügyi Minisztérium
felügyelete alá tartozik, a miniszternek azonban nincs utasítási jogköre, valamint a Dán Bírósági Igazgatóság által hozott
határozatokat sem változtathatja meg.
A fő irányító szerv a kormányzótanács, amely a Dán Bírósági Igazgatóság tevékenységéért általános felelősséggel tartozik. A napi
irányításért az igazgató felel, akinek kinevezéséről és felmentéséről a kormányzótanács dönt. Az igazgató esetében a jogi
végzettség nem feltétel.
A szervezet kormányzótanácsának összetételét a Dán Bírósági Igazgatóságról szóló törvény határozza meg. A
kormányzótanácsnak 11 tagja van, közülük nyolc tanácstag a bíróságok képviseletét látja el, egy ügyvéd, ketten pedig vezetői és
szociális területen szerzett szakismeretükkel járulnak hozzá a testület munkájához.
Jogi adatbázisok
További információkat a

dán bírósági rendszerről szóló oldalon találhat, amely folyamatosan frissített áttekintést és leírást nyújt.
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