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Każistika nazzjonali
Svezja
Din il-paġna tipprovdik b’deskrizzoni qasira tal-ġurisprudenza tal-Iżvezja, kif ukoll deskrizzjoni tal-bażijiet tad-dejta tal-ġurisprudenza rilevanti.
Ġurisprudenza disponibbli fuq sit elettroniku
Preżentazzjoni tad-deċiżjonijiet / Titoli
Ġurisprudenza ppreżentata bit-titoli

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Iva

Iva

It-titoli huma fil-forma ta’ sentenza, jew ftit sentenzi, li tiddeskrivi / jiddeskrivu l-qofol tal-każ.
Eżempju ta’ titolu/i
“Kwistjoni dwar ix-xerrejja ta’ radd ta’ proprjetà; żbalji fil-proprjetà f’terminu raġonevoli wara li jkunu nnutaw jew li kellhom jinnutaw l-iżball.”
Formati
Il-ġurisprudenza hija disponibbli f’format HTML.
Proċedimenti ulterjuri
Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Hemm informazzjoni disponibbli
Dwar l-appelli?

Le

Le

Dwar jekk każ għadux pendenti?

Le

Le

Dwar ir-riżultat tal-appelli?

Le

Le

Dwar l-irrevokabbiltà tad-deċiżjoni?

Le

Le

Dwar proċedimenti ulterjuri quddiem
Qorti oħra interna (Qorti Kostituzzjonali…)?

Le

Le

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja?
Il-Qorti tad-Drittijiet tal-Bniedem?
Is-sistema fiha biss sentenzi li għandhom saħħa legali.
Regoli tal-pubblikazzjoni
Hemm regoli vinkolanti għall-pubblikazzjoni talġurisprudenza?

Fuq il-livell nazzjonali?

Fuq il-livell tal-qrati?

Iva

Iva

Hemm ordinanza governattiva li tirregola, fost affarijiet oħrajn, kif tippubblika dejta personali fuq il-bażi tad-dejta tal-ġurisprudenza.
Tiġi ppubblikata l-ġurisprudenza kollha jew għażla biss?

Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Għażla biss

Għażla biss

L-istess ordinanza tgħid ukoll li l-qorti stess tiddeċiedi liema deċiżjonijiet għandhom ikunu rikonoxxuti bħala ta’ gwida u jiġu ppubblikati fil-bażi tad-dejta.
Qrati Supremi

Qrati oħrajn

Id-deċiżjonijiet tal-qorti jkunu disponibbli fuq is-sit elettroniku
anonimizzati?

Iva

Iva

Jekk iva,
Id-deċiżjonijiet kollha?

Iva

Iva

L-aħħar aġġornament: 09/11/2020
Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil
imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew
kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż
legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

