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slovakų

Slovakija
Šiame skyriuje pateikiama Slovakijos teismų sistemos apžvalga.
Teisėtvarkos sistema. Teismų sistemos
Teisingumo vykdymas
Teisingumą Slovakijoje vykdo bendrosios kompetencijos teismai ir Slovakijos Respublikos Konstitucinis Teismas.
Teisminę valdžią vykdo nepriklausomi ir nešališki teismai. Visais lygmenimis teisminiai klausimai atskiriami nuo kitų nacionalinių institucijų klausimų.
Už teisingumo vykdymą atsakingas teismo pirmininkas.
Teismų administravimas
Kaip nustatyta įstatymuose, teismus Slovakijoje administruoja Slovakijos Respublikos teisingumo ministerija ir teismo pirmininkas, kuris taip pat yra įgaliotas
teismo atstovas. Pagal įstatymus teismą taip pat administruoja teismo administracinis direktorius.
Teismų rūšys. Trumpas aprašas
Bendrosios kompetencijos teismų sistema
apylinkių teismai (54)
apygardų teismai (8)
Slovakijos Respublikos Aukščiausiasis Teismas
Specializuotasis baudžiamųjų bylų teismas
Teismų hierarchija
Pagal Teismų įstatymą Nr. 757/2004 ir tam tikrus norminius teisės aktus:
Apylinkių teismai nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas ir priima sprendimus kaip pirmosios instancijos teismai, jeigu procesinėse taisyklėse nenustatyta
kitaip.
Be to, tam tikrais įstatymuose nurodytais atvejais apylinkių teismai nagrinėja rinkimų bylas.
Apygardų teismai priima sprendimus kaip antrosios instancijos teismai civilinėse ir baudžiamosiose bylose, apylinkės teismui priėmus sprendimą pirmąja
instancija.
Procesinėse taisyklėse nustatyta, kokias civilines ir baudžiamąsias bylas apygardų teismai nagrinėja pirmąja instancija.
Apygardų teismai veikia kaip pirmosios instancijos administracinių bylų teismai, jeigu įstatyme nenustatyta kitaip.
Apygardų teismai taip pat nagrinėja ir kitas bylas, jeigu specialiose įstatymų nuostatose nenustatyta kitaip (Privatumo apsaugos nuo neteisėto informacinių
technologijų įrangos panaudojimo ir tam tikrų įstatymų pakeitimo įstatymas Nr. 166/2003 ir Apsaugos nuo pranešimų perėmimo įstatymas).
Aukščiausiasis Teismas nagrinėja:
paprasti apeliaciniai skundai dėl apygardų teismų ir Specializuotojo baudžiamųjų bylų teismo sprendimų;
ypatingi apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų, apygardų teismų, Specializuotojo baudžiamųjų bylų teismo ir Aukščiausiojo Teismo sprendimų;
ginčus dėl dalykinės jurisdikcijos tarp teismų ir valstybės valdžios institucijų;
dėl bylos perdavimo kitam teismui, nei kompetentingas teismas, jei tai nustatyta teismo procedūros reglamente;
kitas įstatyme ar tarptautinėje sutartyje nustatytas bylas.
Aukščiausiasis Teismas pagal įstatymą uždaruose posėdžiuose peržiūri teismų sprendimus.
Aukščiausiasis Teismas taip pat skatina vienodai aiškinti ir nuosekliai taikyti įstatymus bei kitus visuotinai taikomus teisiškai privalomus teisės aktus:
savo sprendimais;
priimdamas išvadas, kuriomis siekiama vienodinti įstatymų ir kitų visuotinai taikomų teisiškai privalomų teisės aktų aiškinimą;
skelbdamas galiojančius svarbiausius teismų sprendimus Aukščiausiojo Teismo išvadų ir Slovakijos Respublikos teismų sprendimų rinkinyje.
Teisinių duomenų bazės
Daugiau informacijos galima rasti Slovakijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje.
Susijusios nuorodos
Teisingumo ministerija
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