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Τακτικά δικαστήρια - Σκωτία
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Η σελίδα αυτή σας παρέχει εισαγωγή στα τακτικά δικαστήρια στη δικαιοδοσία της Σκωτίας του Ηνωμένου Βασιλείου.
Τακτικά δικαστήρια — εισαγωγή
Το Court of Session, High Court of Justiciary, Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts (Ανώτατο Δικαστήριο, Sheriff Courts
and Justice of the Peace Courts), διοικείται από τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service ,
SCT), η οποία είναι ανεξάρτητο όργανο υπό την προεδρία του Λόρδου Προέδρου, του ανώτερου δικαστή στη Σκωτία.
Ανώτατα Δικαστήρια της Σκωτίας

Στη Σκωτία, πρόκειται για το Court of Session και το High Court of Justiciary.
Court of Session
Το Court of Session είναι το ανώτατο πολιτικό δικαστήριο της Σκωτίας και βρίσκεται στο Κοινοβούλιο του Κοινοβουλίου στο
Εδιμβούργο. Συνέρχεται με την ευκαιρία της έφεσης και επίσης ως πολιτικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται των διαφορών,
συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που αφορούν την ανάκτηση χρέους, τις ζημίες, τις οικογενειακές αγωγές και το εμπόριο.
High Court of Justiciary
Το High Court of Justiciary (High Court of Justiciary) ασχολείται με ποινικές προσφυγές που προκύπτουν από επίσημες υποθέσεις
και σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Οι δίκες διεξάγονται ενώπιον δικαστή και ενόρκων.
Κατά την εκδίκαση της έφεσης κατά της έφεσης, το δικαστήριο συνεδριάζει στο Εδιμβούργο. Για τις άλλες επιχειρήσεις, το
δικαστήριο διαθέτει μόνιμες βάσεις στο Εδιμβούργο, στη Γλασκόβη και στο Aberdeen, αλλά διεξάγονται επίσης δοκιμές σε πόλεις
σε όλη τη Σκωτία.
Sheriff Courts

Για νομικούς σκοπούς, η Σκωτία χωρίζεται σε έξι περιφέρειες που ονομάζονται «sheriffdoms». Κάθε Sheriffdom έχει έναν
Sherffdom Principal, ο οποίος, εκτός από τις εφέσεις σε αστικές υποθέσεις όσο και τα Sherriffs, έχουν την ευθύνη για την
αποτελεσματική διάθεση όλων των δραστηριοτήτων στα Sheriff Courts.
Στο πλαίσιο των εν λόγω sheriffdoms, υπάρχουν συνολικά 39 Sheriff Courts που διαφέρουν ως προς το μέγεθος και τον
σχεδιασμό, αλλά εξυπηρετούν όλα τον ίδιο σκοπό.
Οι υποθέσεις εκδικάζονται από δικαστή που ονομάζεται Sheriff. Το έργο των Sheriff Courts μπορεί να χωριστεί σε τρεις κύριες
κατηγορίες του αστικού, του ποινικού και του «βοηθού» εργασίας, και η διαχείρισή του γίνεται από τους τοπικούς δικαστικούς
υπαλλήλους και το προσωπικό τους.
Η συνοπτική κατάσταση των Sheriff είναι αρμόδια για την άσκηση ορισμένων από τα καθήκοντα ενός «Sheriff» τόσο σε ποινικές
όσο και σε αστικές διαδικασίες.
Επιπλέον, υπάρχει ένα νέο δικαστήριο σχετικά με τους τραυματισμούς σε όλη τη Σκωτία, το οποίο εδρεύει στο Εδιμβούργο.
Το Εφετείο εκδικάζει αστικές υποθέσεις μεμονωμένων ή τριπλού Sheriff Court («πάγκοι» («triple»), υπό την προεδρία των «Sheriff
Courts», οι οποίες ασκούνται ενώπιον των Sheriff Courts.
Το ποινικό δικαστήριο του Sheriff Court εκδικάζει εφέσεις σε σχέση με συνοπτική ποινική δραστηριότητα κατά των αποφάσεων
των Sheriffs και των ειρηνοδικών.Εκδικάζει επίσης όλες τις προσφυγές κατά αποφάσεων που αφορούν τη διάσωση με ίδια μέσα
ενώπιον των Sheriff and Justice of the Peace Courts.

Αστικές υποθέσεις
Οι περισσότερες αστικές υποθέσεις αφορούν διαφορές μεταξύ προσώπων ή οργανισμών. Τα Sheriff Courts ασχολούνται με τρία
διαφορετικά είδη υποθέσεων:
Συνήθεις πράξεις που αφορούν κυρίως υποθέσεις διαζυγίων, τέκνων, περιουσιακές διαφορές και αξιώσεις αποζημίωσης που
υπερβαίνουν τις 5,000 λίρες.Με εξαίρεση τις οικογενειακές αγωγές (εκτός εάν η μόνη ζητούμενη εντολή είναι η διατροφή),
ενέργειες ύψους £100,000 ή κάτω μπορούν να υποβληθούν μόνο στο Sheriff Court.
Τα συνοπτικά αίτια, τα οποία χρησιμοποιούν μια απλοποιημένη διαδικασία που αφορά κυρίως τις διαφορές που αφορούν
καθυστερούμενα ποσά όσον αφορά την κοινωνική στέγαση, καθώς και τις ζημίες που προκύπτουν από σωματικές βλάβες με
χρηματική αξία μικρότερη ή ίση των 5000 λιρών.
Απλή διαδικασία που αφορά απαιτήσεις που έχουν χρηματική αξία ίση ή μικρότερη από 5000 λίρες στερλίνες και που
επιδιώκουν την πληρωμή, παράδοση ή ανάκτηση της κατοχής κινητής περιουσίας ή εντολή για κάποιον να κάνει κάτι
συγκεκριμένο.
Επιπλέον, το Sheriff Court ασχολείται με πολλές άλλες αστικές εφαρμογές και διαδικασίες, μεταξύ των οποίων:
Υιοθεσία τέκνων
Εκκαθάριση εταιρειών
Έρευνες για θανατηφόρα ατυχήματα
Πτωχεύσεις
Ποινικές υποθέσεις
Οι δικαστικές υποθέσεις του Sheriff Court μπορούν να ασκηθούν στο πλαίσιο επίσημης ή συνοπτικής διαδικασίας. Αποτελεί
ευθύνη του εισαγγελέα να αποφασίσει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για μια συγκεκριμένη υπόθεση.
Σε σοβαρές περιπτώσεις, για τις οποίες το τέλος δύναται να τιμωρηθεί με ποινή άνω των δώδεκα μηνών φυλάκισης ή
απεριόριστου προστίμου, χρησιμοποιείται επίσημη διαδικασία. Οι δίκες εκδικάζονται από μια «Sheriff» με σώμα ενόρκων.
Η συνοπτική διαδικασία χρησιμοποιείται για τις λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις κατά τις οποίες η υπόθεση Sheriff εκδικάζεται από
μια υπόθεση χωρίς ενόρκους. Αν και οι εξουσίες επιβολής ποινών του Sheriff υπόκεινται σε φυλάκιση δώδεκα μηνών, υπάρχουν
περιπτώσεις στις οποίες αυτό μπορεί να αυξηθεί.
«commissory work»

Οι «commissues» ασχολούνται κυρίως με τη διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας. Η παρεχόμενη από το δικαστήριο εξουσία να
επιτρέπει σε εκτελεστή τη συγκέντρωση και διανομή της κληρονομιαίας περιουσίας καλείται «επιβεβαίωση». Αυτό χορηγείται μόνο
μετά την κατάθεση της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του θανόντος στο δικαστήριο.
Εάν η ακαθάριστη αξία του δεν υπερβαίνει τις 36,000 λίρες στερλίνες, αυτή κατατάσσεται ως «μικρή περιουσία» και το άτομο που
ζητεί την επιβεβαίωση θα επικουρείται κατά τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου από το προσωπικό της τοπικής γραμματείας
του sheriff clerk. Εάν η αξία της κληρονομίας υπερβαίνει τις 36,000 λίρες, συνιστάται στους αιτούντες να συμβουλεύονται δικηγόρο.
Δικαιοσύνη των Δικαστηρίων της Ειρήνης

Η Δικαιοσύνη του Δικαστηρίου Ειρήνης είναι ένα λαϊκό δικαστήριο στο πλαίσιο του οποίου ένας ειρηνοδίκης που δεν διαθέτει
νομική ειδίκευση ανήκει σε δικαστικό υπάλληλο με νομική εξειδίκευση. Ο γραμματέας παρέχει συμβουλές στη δικαιοσύνη για
θέματα δικαίου και διαδικασίας. Το Συνέδριο ασχολείται κυρίως με λιγότερο σοβαρές ποινικές υποθέσεις. Η μέγιστη ποινή που
μπορεί να επιβάλει ο ειρηνοδίκης είναι 60 ημέρες φυλάκιση ή πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις 2,500 λίρες.
Ο sheriff clerk είναι υπεύθυνος για όλες τις διοικητικές εργασίες του Sheriff Court και του δικαστηρίου της Ειρήνης, στις οποίες
περιλαμβάνονται:
Ανάκτηση προστίμων και διαταγών αποζημίωσης
Η έκδοση αντιγράφων δικαστικών αποφάσεων, όπως αυτών που αφορούν τη διάσωση με ίδια μέσα, τις εντολές επιστροφής
ή τον περιορισμό των εντολών για ελευθερία.
Παράθεση και διαχείριση των ενόρκων.
Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια στη Σκωτία διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της
ωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).
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