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Jäsenvaltioiden yleiset tuomioistuimet

slovakki

Slovakia
Tässä osiossa kerrotaan Slovakian yleisiä tuomioistuimia koskevasta järjestelmästä.
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä
vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.
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Yleiset tuomioistuimet – johdantoa
Piirituomioistuimet (okresné súdy) käsittelevät oikeusjuttuja ja tekevät päätöksiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosoikeudellisissa
asioissa, ellei oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa toisin säädetä. Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös vaalilakia koskevia asioita silloin, kun
erityislaissa niin säädetään.
Alueoikeudet (krajské súdy) tekevät päätöksiä toisena oikeusasteena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jotka piirituomioistuin on ratkaissut ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimena. Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, ellei
erityislaissa toisin säädetä. Alueoikeudet käsittelevät myös muuntyyppisiä asioita, jos erityislaissa niin säädetään (esim. salakuuntelulta suojaava laki).
Slovakian tasavallan korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky) ratkaisee varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erityistuomioistuimen
päätöksiin, jos laissa näin säädetään.
Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee myös ylimääräiset muutoksenhaut piirioikeuksien, alueoikeuksien, erityisrikostuomioistuimen ja Slovakian korkeimman
oikeuden päätöksiin, jos laissa näin säädetään. Korkein oikeus tekee päätökset tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten välisissä asiallista
toimivaltaa koskevissa kiistoissa.
Korkein oikeus tekee päätökset tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten välisissä asiallista toimivaltaa koskevissa kiistoissa.
Oikeudelliset tietokannat
Lisätietoja on saatavilla Slovakian tasavallan oikeusministeriön verkkosivuilla.
Yleisiä tuomioistuimia koskeva järjestelmä
Slovakian tasavallan tuomioistuinjärjestelmä
Slovakian tasavallan tuomioistuinjärjestelmään kuuluvat:
piirituomioistuimet
alueoikeudet
erityisrikostuomioistuin
Slovakian tasavallan korkein oikeus.
Tuomioistuinten toimivalta
Piirituomioistuimet
Piirituomioistuimet käsittelevät oikeusjuttuja ja tekevät päätöksiä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, ellei
oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa toisin säädetä.
Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös vaalilakia koskevia asioita silloin, kun erityislaissa niin säädetään.
Alueoikeudet
Alueoikeudet tekevät päätöksiä toisena oikeusasteena siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, jotka piirituomioistuin on ratkaissut ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimena.
Oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa säädetään, mitkä siviili- ja rikosoikeudelliset asiat alueoikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena.
Alueoikeudet käsittelevät ja ratkaisevat hallinto-oikeudelliset asiat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena, ellei erityislaissa toisin säädetä.
Ne käsittelevät ja ratkaisevat myös muita asioita, jos erityislaissa niin säädetään (Laki nro 166/2003 (kok.) yksityisyyden suojaamisesta luvattomalta
tietoteknisten laitteiden käytöltä ja tiettyjen lakien muuttamisesta).
Erityisrikostuomioistuin
Erityisrikostuomioistuin käsittelee rikosoikeudellisia ja muita asioita kuten oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa säädetään.
Korkein oikeus
Korkein oikeus käsittelee ja ratkaisee:
varsinaiset muutoksenhaut alueoikeuksien ja erikoisrikostuomioistuimen päätöksiin, jos näin määrätään oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa
ylimääräiset muutoksenhaut piirituomioistuimien, alueoikeuksien, erikoisrikostuomioistuimen ja korkeimman oikeuden päätöksiin, jos näin määrätään
oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa
tuomioistuimien ja valtionhallinnon viranomaisten väliset asiallista toimivaltaa koskevat kiistat
asian siirtämisen tuomioistuimelta toiselle, jos näin määrätään oikeudenkäyntimenettelyä koskevassa laissa
muita asioita, jos näin säädetään laissa tai määrätään kansainvälisessä sopimuksessa.
Korkein oikeus tarkastelee uudelleen tuomioistuinten päätöksentekoa asioissa, joissa on annettu lainvoimainen ratkaisu.
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 kokoelmassa, johon kootaan korkeimman oikeuden lausuntoja ja Slovakian
tuomioistuinten päätöksiä.
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