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Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji

szwedzki

językowej
. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie
tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change
Krajowe systemy wymiaru sprawiedliwości
Szwecja
W niniejszej części przedstawiono przegląd systemu sądownictwa w Szwecji.
Organizacja wymiaru sprawiedliwości – systemy sądownictwa
Rodzaje sądów – krótki opis
System sądownictwa składa się zasadniczo z organów i agencji odpowiedzialnych za praworządność i bezpieczeństwo prawne. Sądy stanowią rdzeń
systemu sądownictwa, który obejmuje również organy odpowiedzialne za zapobieganie przestępstwom oraz ich ściganie. Do organów tych należą:
Policja
Prokuratura i Krajowe Biuro ds. Przestępstw Gospodarczych
Krajowa Rada ds. Medycyny Sądowej (Rättsmedicinalverket)
Służba Penitencjarna i Kuratorska (Kriminalvården)
(Kriminalvården).
Czynności w ramach systemu sądownictwa mogą wykonywać inne organy, jak np. Szwedzkie Służby Egzekucyjne.
Hierarchia sądów
W Szwecji funkcjonują równolegle dwa rodzaje sądów:
sądy powszechne, które rozpoznają sprawy karne i cywilne oraz
sądy administracyjne o właściwości ogólnej, które rozpoznają sprawy związane z administracją publiczną.
Sądy powszechne są zorganizowane w ramach systemu trójinstancyjnego, który obejmuje: sądy rejonowe, sądy apelacyjne i Sąd Najwyższy.
Również sądownictwo administracyjne obejmuje trzy instancje: sądy administracyjne, apelacyjne sądy administracyjne i Najwyższy Sąd Administracyjny.
Dodatkowo utworzono szereg sądów i trybunałów szczególnych, które orzekają w sprawach szczególnego rodzaju.
Administracja sądowa
Za sprawy związane z sądownictwem, w tym kodeksy postępowania i organizację sądów, odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości. Ani rząd, ani inny organ
nie może jednak wpływać na treść orzeczeń sądów w poszczególnych sprawach.
Krajowy Urząd Sądownictwa jest centralnym organem administracji sądów powszechnych, sądów administracyjnych, regionalnych sądów ds. najmu,
regionalnych sądów ds. czynszów i Krajowego Urzędu Pomocy Prawnej.
Ostatnia aktualizacja: 06/11/2012
Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej.
Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja
Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi.
Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się
w informacji prawnej.

