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Instanțe judecătorești specializate
Irlanda de Nord
Această pagină vă oferă informații privind instanțele cărora Serviciul instanțe al Irlandei de Nord (Northern Ireland Courts and Tribunals Service - NICTS) le
oferă sprijin administrativ.
Ministerul Justiției este responsabil de administrarea mai multor instanțe din Irlanda de Nord. În practică, această sarcină este realizată de Serviciul instanțe
al Irlandei de Nord, o agenție executivă a ministerului.
Ministerul are în responsabilitatea sa, conform legii, următoarele instanțe:
Care Tribunal (Tribunalul competent în materie de obligații de întreținere)
Charity Tribunal (Tribunalul pentru acțiunile de caritate)
Criminal Injuries Compensation Appeals Panel for Northern Ireland (Comisia de apel pentru despăgubirea daunelor de natură penală în Irlanda de Nord)
Lands Tribunal (Tribunalul pentru probleme funciare)
Mental Health Review Tribunal (Instanța specializată în evaluarea sănătății mintale)
Northern Ireland Health and Safety Tribunal (Tribunalul pentru sănătate și securitate din Irlanda de Nord)
Northern Ireland Traffic Penalty Tribunal (Tribunalul pentru sancțiuni rutiere din Irlanda de Nord)
Northern Ireland Valuation Tribunal (Tribunalul de evaluare financiară al Irlandei de Nord)
Social Security Commissioners and Child Support Commissioners (Biroul comisarilor pentru securitate socială și al comisarilor pentru alocațiile copiilor)
Special Educational Needs and Disability Tribunal (Tribunalul pentru cerințe educaționale speciale și dizabilități)
Tribunalul instituit prin articolul 11 din Ordinul din 1972 privind sănătatea și serviciile sociale (din Irlanda de Nord)
În aprilie 2010, NICTS și-a asumat răspunderea administrativă și pentru Serviciul competent în materie de căi de atac (Appeals Service) și Comisia pentru
evaluarea chiriilor (Rent Assessment Panel), ambele fiind gestionate în temeiul unui acord interservicii de Ministerul Comunităților (Department for

Communities). În cadrul programului de reformă se preconizează ca ambele organisme să fie transferate legal în minister.
De asemenea, NICTS oferă sprijin administrativ, în temeiul unui acord interservicii, instanțelor de pe întreg teritoriul Regatului Unit care își au sediul în
Irlanda de Nord, inclusiv instanțelor fiscale (Tax Tribunals), instanțelor pentru imigrație și azil (Immigration and Asylum Tribunals), instanței pentru
confidențialitatea informațiilor (Information Tribunal) și Camerei de apel pentru chestiuni administrative (Upper Tribunal Administrative Appeals Chamber).
Mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată de instanțele care se încadrează în domeniul de activitate al Serviciului instanțe judecătorești din
Irlanda de Nord, inclusiv datele de contact pentru fiecare, pot fi găsite pe site-ul web al Serviciului instanțe judecătorești din Irlanda de Nord
Linkuri conexe
Serviciul instanțe judecătorești din Irlanda de Nord
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