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Pohjois-Irlanti
Tässä jaksossa kuvaillaan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytäntöä lähinnä Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueen kannalta. Kuvauksessa keskitytään
yleisön käytettävissä olevista tietokannoista saatavaan oikeuskäytäntöön.
Pohjois-Irlannissa saatavilla oleva oikeuskäytäntö
Suuri osa Pohjois-Irlannin oikeudenkäyttöalueen tuomioistuinten oikeuskäytännöstä on yleisön saatavilla.
Oikeuskäytäntöä julkaistaan rikostuomioistuimen (Crown Court), ylemmän oikeusasteen tuomioistuimen (High Court), alemman asteen
muutoksenhakutuomioistuimen (Court of Appeal) ja Yhdistyneen kuningaskunnan korkeimman oikeuden (Supreme Court) osalta.
Perheoikeutta koskevat päätökset ja jotkin rikosoikeutta koskevat päätökset saatetaan julkaista nimettöminä.
Pohjois-Irlannissa oikeuskäytäntöä on julkaistu vuodesta 1999. Oikeuskäytännön julkaisemiseen kuluva aika vaihtelee 24 tunnista kahteen viikkoon tuomion
antamisesta.
Oikeudelliset tietokannat
Pohjois-Irlannin oikeusvirasto on julkaissut verkkosivuillaan Crown Courtin, High Courtin ja Court of Appealin tuomiot vuodesta 1999 lähtien. Tuomioiden
hakeminen tietokannasta on maksutonta.
Parlamentin ylähuoneen muutoksenhakuvaliokunnan päätökset ovat saatavissa ajalta 14.11.1996–30.7.2009. Tämän valiokunnan korvasi lokakuussa 2009
korkein oikeus, jonka tuomiot ovat saatavilla sen omilla verkkosivuilla. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.
Käytettävissä on suuri määrä kansallisia oikeudellisia tietolähteitä ja tietokantoja.
Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin oikeudellisten tietojen instituutti Bailii (British and Irish Legal Information Institute) ylläpitää tietokantaa, jossa on
Crown Courtin, High Courtin Chancery-jaoston, perhejaoston ja Queen’s Bench jaoston, High Courtin Master-tuomareiden sekä Court of Appealin päätöksiä
marraskuusta 1998 sekä parlamentin ylähuoneen tuomioita vuodesta 1838 alkaen. Tuomioiden hakeminen tietokannasta on maksutonta.
Bailiin verkkosivuilla julkaistaan myös tietoja useiden Yhdistyneen kuningaskunnan muiden tuomioistuinten ja oikeudellisten elinten päätöksistä:
Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, hallintovalitusjaosto
Upper Tribunal (Finance and Tax): toisen asteen hallintotuomioistuin, vero- ja varallisuusjaosto
Upper Tribunal (Lands Chamber): toisen asteen hallintotuomioistuin, kiinteistöjaosto
First-tier Tribunal (Health, Education and Social Care Chamber): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, terveydenhoito-, koulutus- ja sosiaaliturvajaosto
First-tier Tribunal (Tax): ensimmäisen asteen hallintotuomioistuin, verojaosto
UK Competition Appeals Tribunal: kilpailuasioiden muutoksenhakutuomioistuin
Nominet UK Dispute Resolution Service: riitojenratkaisuelin
Special Immigrations Appeals Commission: erityismuutoksenhakuelin maahanmuuttoasioissa
UK Employment Appeal Tribunal: työllisyysasioiden muutoksenhakutuomioistuin
UK Financial Services and Markets Tribunals: rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkina-asioiden muutoksenhakutuomioistuimet
UK Asylum and Immigration Tribunal: turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden muutoksenhakutuomioistuin
UK Information Tribunal including the National Security Appeals Panel: tietoturva-asioiden muutoksenhakutuomioistuin ja kansallista turvallisuutta käsittelevä
muutoksenhakulautakunta
UK Special Commissioners of Income Tax tuloveroja käsittelevien asiamiesten toimisto
UK Social Security and Child Support Commissioners' Decisions: sosiaaliturvaa ja elatusapua käsittelevien asiamiesten toimisto
UK VAT & Duties Tribunals Decisions: arvonlisävero- ja muita veroasioita käsittelevät muutoksenhakutuomioistumet
1. tulliasioita koskevat tuomiot
2. valmisteveroa koskevat tuomiot
3. vakuutusmaksuveroa koskevat tuomiot
4. kaatopaikkaveroa koskevat tuomiot.
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