ES
Página principal>Legislación y jurisprudencia>Legislación nacional
National lovgivning
Dinamarca
Denne side indeholder oplysninger om retssystemet i Danmark.
Oplysninger om det danske retssystem kan findes på Justitsministeriets og Folketingets websted.
Retskilder
De vigtigste retskilder i Danmark er: Lovgivning, Lovforarbejder og retspraksis.
Lovgivningen er den primære retskilde, og bliver kundgjort i Lovtidende. Lovtidende har siden 2008 kun været tilgængelig i elektronisk form. Lovgivningen er
opdelt i bl.a. love, bekendtgørelser og andministrative foreskrifter. Love vedtages af Folketinget, bekendtgørelser udstedes af regeringen og administrative
foreskrifter udskrives af myndighederne.
Folketinget er det eneste organ, der har beføjelse til at vedtage nye love eller ændre gældende lovgivning. Lovgivning, der én gang er vedtaget, kan kun
ophæves eller ændres af Folketinget.
Afgørelser truffet af domstolene spiller også en væsentlig rolle i retsanvendelsen. Afgørelser fra Højesteret er ofte mere betydningsfulde, end afgørelser fra
de lavere instanser.
Lovforarbejderne dvs. det lovforberedende arbejde, der udfærdiges under lovgivningsproceduren, er også en vigtig del af retsanvendelsen.
Juridiske databaser
Portalen Retsinformation giver borgerne adgang til:
love, administrative bestemmelser, traktater og konsolideret lovgivning
dokumenter fra Folketinget
forvaltningsafgørelser
ombudsmandens afgørelser.
Retsinformation indeholder al gældende lovgivning pr. 1. januar 1985 og al lovgivning, der er vedtaget efter denne dato.
Det er gratis at benytte databasen.
Sidste opdatering: 27/08/2019
De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle
ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig
ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i
den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af
Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

