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Nationella specialdomstolar
Ungern
Här hittar du information om hur de ungerska specialdomstolarna är uppbyggda.
Specialdomstolar
Förvaltnings- och arbetsdomstolar
Enligt den ungerska grundlagen är domstolssystemet uppbyggt i flera nivåer, med specialdomstolar för vissa frågor. Inom ramen för domstolssystemet
arbetar även förvaltnings- och arbetsdomstolarna som specialdomstolar.
Förvaltnings- och arbetsdomstolarna inrättades den 1 januari 2013. Innan dess hanterades uppgifterna av den tidigare arbetsdomstolen och allmän domstol.
Förvaltnings- och arbetsdomstolarna utgör första instans för prövning av förvaltningsbeslut, arbetslivsfrågor och övriga arbetsrättsliga frågor, samt andra
ärenden som enligt lag ingår i deras jurisdiktion. I andra instans prövas ärendena i allmän domstol eller av högsta domstolen i frågor som avser
rättstillämpningen.
Författningsdomstol
Författningsdomstolen arbetar självständigt och oberoende av de övriga domstolarna.
Författningsdomstolens uppgift är att skydda grundlagarna. Domstolen har sitt säte i Budapest.
Författningsdomstolen är sammansatt av femton ledamöter som utses för en tolvårsperiod av det ungerska parlamentet, med två tredjedels majoritet. Bland
domstolens ledamöter utser parlamentet därefter, med två tredjedels majoritet, en ordförande för domstolen. Han eller hon är ordförande under hela sin
mandattid i domstolen. Domstolens ledamöter får inte vara medlemmar i politiska partier eller ha politiska uppdrag. Författningsdomstolens organisation,
uppgifter och funktioner fastställs i författningsrättsliga lagar och omfattar bland annat följande:
Pröva om antagna men ännu inte promulgerade lagar är förenliga med grundlagen.
På domstols begäran pröva grundlagsrättsliga frågor i enskilda rättsfall.
I konstitutionella mål pröva grundlagsrättsliga frågor i enskilda rättsfall.
I konstitutionella mål pröva om domar är förenliga med grundlagen.
Pröva förenligheten med grundlagen hos lagstiftning som antagits enligt regeringsbeslut eller på initiativ antingen av en fjärdedel av parlamentsledamöterna
eller av ombudsmannen för de grundläggande rättigheterna (alapvető jogok biztosa).
Pröva lagarnas förenlighet med internationella överenskommelser.
Utföra övriga uppgifter och åligganden som anges i grundlag eller författningsrätten.
Inom ramen för de åligganden som avses i led b, c och e får författningsdomstolen annullera sådana lagar och rättsliga avgöranden som befinns strida mot
grundlagen.
Inom ramen för de åligganden som avses i led d får författningsdomstolen annullera domar som befinns strida mot grundlagen.
Inom ramen för de åligganden som avses i led f kan författningsdomstolen annullera lagar och rättsliga avgöranden som befinns strida mot internationella
överenskommelser.
Domstolen får även verkställa de rättsverkningar som följer av författningsrättsliga lagar.
Rättsdatabas
Mer information finns på ungerska författningsdomstolens webbplats.
Länkar
Ungerska författningsdomstolens officiella webbplats
Ungerska domstolarnas officiella webbplats
Senaste uppdatering: 06/04/2017
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu
inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och
uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga
meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av
Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

