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Instanțe judecătorești specializate
Danemarca
Această secțiune vă oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Danemarca.
Instanțe specializate
Tribunalul maritim și comercial (Sø- og Handelsretten)
De la înființarea acestuia în 1862, Tribunalul maritim și comercial soluționează cauze privind aspecte maritime și comerciale din întreaga țară.
Competențele Tribunalului maritim și comercial au fost extinse succesiv; în prezent, tribunalul soluționează cauze cu privire la Legea daneză privind mărcile
comerciale, Legea privind modelele și desenele industriale, Legea privind practicile de marketing, Legea concurenței, condițiile comerțului internațional și alte
aspecte comerciale.
În plus, divizia falimente soluționează cauze privind falimentul, suspendarea plăților, plata silită a datoriilor și reeșalonarea datoriilor în conurbația Copenhaga.
Tribunalul cadastral (Tinglysningsretten)
Tribunalul cadastral a fost înființat la 1 ianuarie 2007. Jurisdicția acestuia cuprinde întreaga Danemarcă.
Instanța va prelua succesiv înregistrarea cadastrală de la instanțele districtuale. Aceasta va fi responsabilă de înregistrarea titlurilor la proprietățile funciare,
ipoteci și alte sarcini, acorduri matrimoniale etc.
Tribunalul cadastral soluționează litigii rezultate din înregistrarea cadastrală. Căile de atac de înaintează la Înalta Curte a Danemarcei de Vest.
Curtea specială de acuzare și revizuire (Den Særlige Klageret)
Curtea specială de acuzare și revizuire se ocupă de aspecte disciplinare privind judecătorii sau alți membri ai personalului juridic angajați de instanțe,
inclusiv instanțele Insulelor Feroe și Groenlandei și Comisia pentru aprobarea căilor de atac. De asemenea, instanța poate redeschide cauze penale și poate
recuza avocatul apărării în cauzele penale.
Curtea specială de acuzare și revizuire este formată dintr-un judecător al Curții Supreme, un judecător de la o curte superioară, un judecător de la o instanță
districtuală, un avocat și un avocat cu expertiză științifică.
Instanțe administrative
Sistemul judiciar danez nu cuprinde instanțe administrative.
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