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Sistemi ġudizzjarji nazzjonali
Franza
F’din it-taqsima inti għandek issib ħarsa ġenerali tal-ġerarkija tal-qrati fi Franza.
L-organizzazzjoni tal-qrati - qrati ta' ġudikatura ordinarja u qrati amministrattivi
Il-qrati u t-tribunali, u l-ġerarkija tagħhom
Il-qrati ta' ġudikatura ordinarja
1. Tal-Prim'Istanza:
Qrati ċivili
Il-Qorti Reġjonali (Tribunal de grande instance)
Il-Qorti Distrettwali (Tribunal d’instance)
Qrati ċivili speċjalizzati: Tribunal għall-Impjiegi (Conseil des Prud’hommes), Qorti Kummerċjali (Tribunal de commerce), eċċ.
Qrati kriminali
Il-Qorti tal-Pulizija (Tribunal de police) (kontravenzjonijiet)
Il-Qorti Korrettiva (Tribunal correctionnel) (delitti)
Il-Qorti tal-Assiżi (Cour d’assises) (reati)
2. Tat-Tieni Istanza: Il-Qorti tal-Appell (Cour d’Appel)
3. Qorti tal-Kassazzjoni (Cour de cassation)
Il-qrati amministrattivi
1. Tal-Prim'Istanza:
Il-Qorti Amministrattiva (Tribunal administratif)
Il-qrati amministrattivi speċjalizzati (il-qrati finanzjarji bħall-Qorti Reġjonali tal-Awdituri, il-qrati tal-protezzjoni soċjali, il-qrati dixxiplinarji professjonali)
2. Tat-Tieni Istanza:
Il-Qorti Amministrattiva tal-Appell (Cour administrative d’appel)
Il-qrati amministrattivi tal-appell speċjalizzati (il-Qorti tal-Awdituri - Cour des comptes, il-Kumitat Ċentrali tal-Protezzjoni Soċjali - Commission centrale d’aide

sociale eċċ.)
3. Conseil d'Etat
Għal aktar tagħrif ara l-websajt tal-Conseil d'Etat.
Il-banek tad-dejta ġuridiċi
Il-bażijiet tad-dejta ġuridiċi fi Franza huma koperti minn servizz pubbliku ta’ disseminazzjoni fuq l-internet. Għalhekk, il-websajt Légifrance tinkludi:
is-sentenzi tal-Qorti tal-Kassazzjoni u tal-qrati tal-appell (il-bażijiet tad-dejta "CASS", "INCA" u "CAPP")
is-sentenzi tal-Conseil d'Etat
is-sentenzi tal-qrati amministrattivi tal-appell
is-sentenzi ta' għadd ta' qrati amministrattivi (fuq il-bażi tad-dejta "JADE").
L-aċċess għal dawn il-banek tad-dejta huwa bla ħlas?
L-aċċess għal dawn il-banek tad-dejta huwa bla ħlas.
Ħoloq relatati
Sib qrati kompetenti
L-organizzazzjoni tal-qrati – Franza
L-aħħar aġġornament: 19/05/2017
Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil
imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew
kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż
legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

