Slovakkia

Almindelige domstole - Slovakiet
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Dette afsnit indeholder oplysninger om almindelige domstoles opbygning i Slovakiet.
Almindelige domstole — indledning
I Slovakiet udøver retsvæsenet uafhængige og upartiske domstole. På alle niveauer holdes retslige spørgsmål adskilt fra andre
nationale myndigheders.
Juridiske databaser
Slovakiets Justitsministeriums database
Projektet "Elektronisk Bulletin of Laws" (slov-Lex) "fra det slovakiske justitsministerium er baseret på to sammenkoblede
informationssystemer:
1. ECollection — et informationssystem til levering af bindende elektroniske konsoliderede retsakter og andre standarder for de
rettigheder, der er rettet til dem
2. E-lovgivning — informationssystemet forvaltningsinformationssystem på alle trin i lovgivningsprocessen, som er udstyret med
avancerede redigeringsværktøjer for lovgivningsmæssige producenter
Fordele for målgrupper:
Under hensyntagen til det grundlæggende princip om, at alle har kendskab til en gyldig og effektiv rettighed og er bekendt med
sine rettigheder og forpligtelser, hvilket i praksis bliver stadig vanskeligere at anvende i betragtning af de juridiske standarders
stigende omfang og kompleksitet, vil det slovakiske projekt bidrage til en bedre gennemførelse af dette princip ved at sikre effektiv
adgang for alle til den eksisterende lovgivning.
et nationalt projekt vil navnlig drage fordel af et projekt i form af en ret, formelt og materielt ret til de rettigheder, der er til
rådighed, og øge bevidstheden om ny lovgivning.
retsvæsenets aktører — adgang til gældende ret og muligheden for at gøre opmærksom på den nye lovgivning i Den
Slovakiske Republik eller i Den Europæiske Union, både generelt og specifikt i de forordninger, der regulerer de områder,
hvor de er specialiseret
iværksætteren — han har også ret til fri og kontinuerlig adgang til gældende ret og mulighed for at få meddelelse om den nye
lovgivning i Den Slovakiske Republik eller Den Europæiske Union, både generelt, men også specifikt med hensyn til de
regler, der gælder for de områder, hvor den opererer, og bedre lovgivningsmæssige rammer for at skabe gunstigere vilkår for
erhvervslivet og mindske den administrative byrde, der er forbundet med erhvervslivet.
lokale og regionale myndigheder — gratis og løbende adgang til en kilde til lovvalg, samtidig med at den administrative byrde
mindskes — en administrativ krævende og bekostelig forpligtelse til at få adgang til lovsamling i arbejdsdage i tilknytning til
samlingen af love og arkivering af love, som erstatter de byrdefulde forpligtelser til at sikre adgang til lovsamling om
arbejdsdage.
offentlige myndigheder — projektet vil dels give fri og kontinuerlig adgang til en retskilde, dels reducere den administrative
byrde og dermed de finansielle omkostninger ved lovgivningsprocessen, på den anden side muligheden for at forbedre
udførelsen af opgaver på lovgivningsområdet og gennemførelsen af EU-retten.
de retslige myndigheder — permanent og hurtig adgang til gældende ret inden for en af de valgte dage, yderligere mulighed
for henvisning til retsafgørelser på tidspunktet for den gældende lovgivning, vil give mulighed for i det mindste delvis at fjerne
de rutinemæssige aktiviteter og øge effektiviteten af det arbejde, der udføres af dommere og dommere

lovgiver vil være i stand til at anvende et effektivt lovgivningsværktøj til udarbejdelse og forvaltning af lovgivningsprocessen,
hvilket vil fratage dem nogle af de besværlige administrative procedurer og vil i højere grad fokusere på indholdet af de
foreliggende forslag.
De almindelige domstoles organisation
Slovakiets domstolssystem

Den slovakiske domstolsordning består af:
distriktsdomstole (54)
regionale domstole (8)
Den Særlige Straffedomstol
Slovakiets højesteret
Retternes kompetence

Distriktsdomstole
Distriktsdomstole fungerer som første instans i civil- og strafferetlige sager, medmindre andet er fastsat i de regler, der gælder for
retssager.
Distriktsdomstolene hører også valgsager, hvor det er fastsat i særlige lovbestemmelser.
County courts
Regionale domstole fungerer som anden instans i civil- og strafferetlige sager i første instans af distriktsdomstolene.
I forretningsordenen angives de civil- og strafferetlige sager, hvor de regionale domstole fungerer som første instans.
De regionale retter er første instans i forvaltningssager, medmindre andet er fastsat ved lov.
De behandler også valgsager, hvor det er fastsat i den relevante lovgivning. (lov nr. 166/2003 om beskyttelse af privatlivets fred
mod uautoriseret brug af informationsteknologiudstyr og om ændring af visse retsakter.
Den Særlige Straffedomstol
En specialiseret straffedomstol handler og træffer afgørelse i straffesager og andre spørgsmål, der er omhandlet i forordningen om
retslige procedurer.
Højesteret
Højesteret har kompetence til at:
ordinær appel af afgørelser truffet af regionale domstole og af den særlige straffedomstol, hvor dette er fastsat i de regler,
der gælder for retssager
ekstraordinær appel af afgørelser truffet af distriktsdomstole, regionale domstole, den særlige straffedomstol og højesteret,
hvis sådanne findes i de regler, der gælder for retssager
kompetencekonflikter mellem domstole og organer i centraladministrationen
omplacering af en sag til en anden domstol end den kompetente ret, når dette er fastsat i de regler, der gælder for retssager
andre tilfælde, hvor der er tale om en retsakt eller en international traktat.
Højesteret behandler afgørelser truffet af domstole i sager, hvor der er afsagt endelig dom.
Højesteret fører tilsyn med en ensartet fortolkning og konsekvent anvendelse af love og andre almengyldige retsakter:
ved hjælp af egen beslutningstagning
ved at afgive udtalelser med henblik på at ensrette fortolkningen af love og andre almengyldige retsakter
ved at offentliggøre endelige domstolsafgørelser af væsentlig betydning i beretningerne fra højesterets udtalelser og
afgørelser fra Den Slovakiske Republiks domstole.
Links

Justitsministeriet
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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