Franciaország

Igazságszolgáltatási rendszerek a tagállamokban - Franciaország
Ebben a szakaszban a bíróságok szervezetének áttekintését találja meg.

A bíróságok szervezete – rendes bíróságok és közigazgatási bíróságok
A bíróságok hierarchiája
Rendes bíróságok
1. Elsőfokú bíróságok

Polgári bíróságok
Megyei bíróság (tribunal de grande instance)
Járásbíróság (tribunal d’instance)
Szakosított polgári bíróságok (munkaügyi bíróság (conseil de prud’hommes), kereskedelmi bíróság (tribunal de commerce)
stb.)
Büntetőbíróságok
Rendőrbíróság (tribunal de police): szabálysértésekkel (contraventions) foglalkozik
Büntetőbíróság (tribunal correctionnel): vétségekkel (délits) foglalkozik
Esküdtbíróság (cour d’assises): súlyos bűncselekményekkel (crimes) foglalkozik
2. Másodfokú bíróságok: fellebbviteli bíróságok (cours d’appel)
3. Semmítőszék (Cour de cassation)
Közigazgatási bíróságok
1. Elsőfokú bíróságok

Közigazgatási bíróság (tribunal administratif)
Szakosított közigazgatási bíróságok: pénzügyi bíróságok, például a regionális számvevői testületek (chambres régionales
des comptes); szociális jóléti bíróságok (juridictions d’aide sociale); fegyelmi bíróságok (juridictions disciplinaires)
2. Másodfokú bíróságok

Közigazgatási fellebbviteli bíróságok (cours administratives d’appel)
Szakosított közigazgatási fellebbviteli bíróságok (juridictions administratives d’appel spécialisées), például a Számvevőszék (
Cour des comptes) vagy a Szociális Jóléttel Foglalkozó Központi Bizottság (Commission centrale d’aide sociale)
3. Államtanács (Conseil d’État)

További információk az

Államtanács honlapján találhatók.

Jogi adatbázisok
Franciaországban a jogi adatbázisokhoz való hozzáférést az interneten közszolgáltatás keretében biztosítják. A
honlapon a következők találhatók meg:
a Semmítőszék és a fellebbviteli bíróságok ítéletei (a CASS, az INCA és a CAPP adatbázisban);
az Államtanács ítéletei;

Légifrance

a közigazgatási fellebbviteli bíróságok ítéletei;
az elsőfokú közigazgatási bíróságok ítéletei (a JADE adatbázisban).
Ingyenes-e az adatbázisokhoz való hozzáférés?

Igen, ezekhez az adatbázisokhoz ingyenes a hozzáférés.
Kapcsolódó linkek

A megfelelő bíróság megtalálása
Igazságügyi szervezet – Franciaország
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi
nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még
nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott
információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
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