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slovakki

Slovakia
Tässä osiossa luodaan yleiskatsaus Slovakian tuomioistuinjärjestelmään.
Oikeuslaitos – tuomioistuinjärjestelmä
Oikeudellinen lainkäyttö
Slovakian tasavallan oikeudellisesta lainkäytöstä vastaavat yleistuomioistuimet ja Slovakian tasavallan perustuslakituomioistuin.
Slovakian oikeudellisesta lainkäytöstä vastaavat riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet. Oikeudellinen lainkäyttö toimeenpannaan kaikissa
oikeusasteissa erillään muista valtion elimistä.
Oikeudellista lainkäyttöä johtaa tuomioistuimen puheenjohtaja.
Oikeushallinto
Oikeushallinnosta vastaa Slovakian tasavallassa laissa säädetyssä laajuudessa Slovakian tasavallan oikeusministeriö ja tuomioistuimen puheenjohtaja, joka
on samalla tuomioistuimen lakisääteinen edustaja. Oikeushallinnosta vastaa laissa säädetyssä laajuudessa myös tuomioistuimen hallintojohtaja.
Tuomioistuintyypit – lyhyt kuvaus
Yleistuomioistuimet
Piirituomioistuimet (54)
Alueoikeudet (8)
Slovakian tasavallan korkein oikeus
Erikoisrikostuomioistuin
Tuomioistuinhierarkia
Tuomioistuimista ja eräiden lakien muuttamisesta annetun lain N:o 757/2004 kok. mukaisesti:
Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat siviili- ja rikosoikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, ellei prosessisäännöissä toisin määrätä.
Piirituomioistuimet käsittelevät ja ratkaisevat myös vaaliasiat, jos erityislaissa niin säädetään.
Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat toisena oikeusasteena ne siviili- ja rikosoikeudelliset asiat, joissa ensimmäisen oikeusasteen ratkaisut on tehnyt
piirituomioistuin.
Prosessisäännöissä määrätään, mitä siviili- ja rikosoikeudellisia asioita alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat ensimmäisenä oikeusasteena.
Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat myös hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisenä oikeusasteena, jollei erityislaissa toisin säädetä.
Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat muita asioita, jos erityislaeissa niin säädetään (laki N:o 166/2003 kok. yksityisyyden suojaamisesta luvattomalta
tietoteknisten laitteiden käytöltä ja eräiden lakien muuttamisesta; salakuuntelulta suojaava laki).
Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee:
varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erikoisrikostuomioistuimen päätöksiin,
ylimääräiset muutoksenhaut piirituomioistuinten, alueoikeuksien, erikoisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiin,
tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten väliset asiallista toimivaltaa koskevat kiistat,
asian siirtämisen tuomioistuimelta toiselle, jos näin määrätään prosessisäännöissä
muita asioita, jos näin säädetään laissa tai määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.
Korkein oikeus tutkii tuomioistuinten päätöksentekoa lain mukaan ratkaistuissa asioissa.
Lisäksi korkein oikeus pyrkii edistämään lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten yhtenäistä tulkintaa ja johdonmukaista soveltamista:
oman päätöksentekonsa avulla
antamalla lausuntoja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää lakien ja muiden oikeudellisesti sitovien määräysten tulkintaa
julkaisemalla ensisijaisen tärkeitä lainvoimaisia tuomioistuinten päätöksiä Slovakian korkeimman oikeuden lausuntojen ja tuomioistuinten päätösten
kokoelmassa (Zbierka stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky).
Oikeudelliset tietokannat
Lisätietoja on Slovakian oikeusministeriön verkkosivuilla.
Linkkejä
Oikeusministeriö
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