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Nacionalinės teisingumo sistemos

švedų

Švedija
Šiame skyriuje apžvelgiama Švedijos teismų sistema.
Teisėtvarkos sistema. Teismų sistema
Teismų rūšys. Trumpas aprašymas
Teismų sistema paprastai siejama su institucijomis ir įstaigomis, atsakingomis už teisinės valstybės principu grindžiamą valdžią ir teisinį saugumą. Teismų
sistemos pagrindas yra teismai, be to, ją sudaro už nusikaltimų prevenciją bei tyrimą atsakingos institucijos, įskaitant:
policiją
policiją,
prokuratūrą ir Švedijos nacionalinį ekonominių nusikaltimų biurą,
Nacionalinę teismo medicinos tarybą (Rättsmedicinalverket)
(Rättsmedicinalverket),
Kalėjimų ir lygtinio nuteisimo tarnybą (Kriminalvården)
(Kriminalvården).
Su teismų sistema susijusias funkcijas gali vykdyti ir kitos institucijos, pavyzdžiui, Teismo sprendimų vykdymo tarnyba.
Teismų hierarchija
Švedijoje yra dvi gretutinės teismų rūšys:
bendrosios kompetencijos teismai, nagrinėjantys baudžiamąsias ir civilines bylas.
bendrieji administraciniai teismai, nagrinėjantys su viešuoju administravimu susijusias bylas.
Bendrosios kompetencijos teismai yra trijų pakopų: apylinkių teismai, apeliaciniai teismai ir Aukščiausiasis Teismas.
Administraciniai teismai taip pat yra trijų pakopų: apygardų administraciniai teismai, apeliaciniai administraciniai teismai ir Aukščiausiasis administracinis
teismas. Taip pat yra keletas specialių ir specialiosios jurisdikcijos teismų, kurie nagrinėja tam tikrų rūšių bylas ir klausimus.
Teismų administravimas
Teisingumo ministerija yra atsakinga už su teismais susijusius klausimus, įskaitant proceso kodeksus ir teismų organizacinę struktūrą. Tačiau nei vyriausybė,
nei jokia kita įstaiga neturi teisės nuspręsti, kokį sprendimą teismas turi priimti atskirose bylose.
Nacionalinė teismų administracija yra centrinė viešųjų teismų, viešųjų administracinių teismų, regioninių turto nuomos teismų, regioninių nuomos teismų ir
Nacionalinės teisinės pagalbos institucijos administravimo įstaiga.
Paskutinis naujinimas: 06/11/2012
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį,
atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo
fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

