Szlovákia

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σλοβακία
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των ειδικών δικαστηρίων στη Σλοβακία.

Διοικητικά δικαστήρια
Τα ζητήματα του διοικητικού δικαίου εμπίπτουν πρωτίστως στην αρμοδιότητα των περιφερειακών δικαστηρίων και του Ανώτατου
Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
Δεν υπάρχουν διοικητικά δικαστήρια στη Σλοβακική Δημοκρατία, αλλά υπάρχουν χωριστά διοικητικά συμβούλια.

Ειδικευμένα δικαστήρια
Συνταγματικό δικαστήριο
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας είναι ένα ανεξάρτητο δικαστικό όργανο και η δικαιοδοσία του είναι η
απόφαση για τη συνταγματικότητα της νομοθεσίας.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο βρίσκεται στο Košice, στη διεύθυνση «Main 110», Košice 042 65, και το επιτόπιο γραφείο του
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας βρίσκεται στη Μπρατισλάβα, στο τετράγωνο Župna 12.
Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με τη συμμόρφωση:
Τους νόμους με το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις και τις διεθνείς συνθήκες που έχουν εγκριθεί από το Εθνικό
Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν κυρωθεί και επικυρωθεί από τον νόμο·
Κανονισμοί του υπουργικού συμβουλίου, γενικά δεσμευτική νομοθεσία υπουργείων και άλλων φορέων της κεντρικής
κυβέρνησης με το Σύνταγμα, συνταγματικές πράξεις, διεθνείς συνθήκες, που συμφωνήθηκαν από το Εθνικό Συμβούλιο της
Δημοκρατίας της Σλοβακίας, επικυρώθηκαν και κυρώθηκε με νόμο και νόμους,
καταστατικό γενικής εφαρμογής με το Σύνταγμα (άρθρο 68), συνταγματικές πράξεις, διεθνείς συμφωνίες, που έχουν εγκριθεί
και επικυρωθεί από το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, οι οποίες έχουν κυρωθεί και επικυρωθεί από τον
νόμο και τους νόμους, εάν δεν αποφασιστούν από άλλο δικαστήριο,
τη γενικά δεσμευτική νομοθεσία των τοπικών και περιφερειακών αρχών (όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 παράγραφος 2) με
το Σύνταγμα, τις συνταγματικές πράξεις, τις διεθνείς συνθήκες που εκδίδονται σύμφωνα με τον νόμο, τις νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις και τις γενικώς δεσμευτικές νομικές διατάξεις των υπουργείων και άλλων οργάνων της γενικής
κυβέρνησης, εκτός εάν εκδικάζονται από άλλο δικαστήριο.
Επιπλέον, το Συνταγματικό Δικαστήριο:
αποφασίζει σχετικά με τη συμμόρφωση των διεθνών συνθηκών που προκύπτουν από διαπραγματεύσεις, για τις οποίες
απαιτείται η συναίνεση του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, καθώς και τη συμμόρφωση προς το Σύνταγμα
ή το συνταγματικό ή συνταγματικό δίκαιο·
να αποφασίσουν κατά πόσον το αντικείμενο του δημοψηφίσματος που θα εκδοθεί κατόπιν αίτησης των πολιτών ή με
ψήφισμα του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 95 παράγραφος 1) είναι
συμβατό με το Σύνταγμα ή το συνταγματικό δίκαιο·
αποφασίζει σχετικά με τις συγκρούσεις δικαιοδοσίας μεταξύ των αρχών της κεντρικής κυβέρνησης, εάν ο νόμος δεν
προβλέπει ότι οι εν λόγω διαφορές θα αποφασίζονται από άλλη δημόσια αρχή·

αποφασίζει σχετικά με τις καταγγελίες φυσικών ή νομικών προσώπων που επικαλούνται παραβίαση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων ή ελευθεριών τους βάσει διεθνούς συνθήκης, την οποία η Σλοβακική Δημοκρατία έχει επικυρώσει και έχει
δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο, εκτός εάν η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και ελευθεριών αποφασίζεται από
άλλο δικαστήριο,
αποφασίζει σχετικά με καταγγελίες από δημοτική αρχή κατά μη συνταγματικής ή παράνομης απόφασης ή άλλης
αντισυνταγματικής ή παράνομης παρέμβασης στην εδαφική αυτοδιοίκηση εάν δεν κριθεί από άλλο δικαστήριο·
ερμηνεύει το Σύνταγμα ή το συνταγματικό δίκαιο σε περίπτωση αμφισβήτησης της υπόθεσης·
να αποφασίζει σχετικά με την υποβολή καταγγελίας κατά απόφασης για την επαλήθευση ή μη επαλήθευσης της εντολής ενός
μέλους του Εθνικού Συμβουλίου·
αποφασίζει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα των εκλογών (Πρόεδρος της Σλοβακικής Δημοκρατίας, Εθνικό Συμβούλιο
της Σλοβακικής Δημοκρατίας, δημοτικές αρχές και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)·
αποφασίζει σχετικά με τις καταγγελίες κατά του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και σχετικά με τις καταγγελίες κατά του
αποτελέσματος της λαϊκής ψήφου για την παύση του Προέδρου της Σλοβακικής Δημοκρατίας·
αποφασίζει αν η απόφαση για τη διάλυση ή την αναστολή των δραστηριοτήτων πολιτικού κόμματος ή της πολιτικής
μετακίνησης είναι σύμφωνη με τους συνταγματικούς νόμους και τους κανονισμούς·
αποφασίζει την απαγγελία κατηγορίας κατά του προέδρου του εθνικού συμβουλίου κατά του προέδρου της Δημοκρατίας της
Σλοβακίας όσον αφορά την εκ προθέσεως παράβαση ή προδοσία,
αποφασίζει εάν έχει ληφθεί απόφαση για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή έκτακτης ανάγκης και τις
μεταγενέστερες αποφάσεις σύμφωνα με το Σύνταγμα ή το συνταγματικό δίκαιο.
Σύνθεση του Δικαστηρίου:

Το Συνταγματικό Δικαστήριο συγκροτείται από 13 δικαστές.
Οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου διορίζονται από τον Πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας κατόπιν πρότασης του
Εθνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για περίοδο 12 ετών. Το Εθνικό Συμβούλιο της Σλοβακικής Δημοκρατίας
προτείνει διπλάσιο αριθμό υποψηφίων για δικαστές από τον Πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας.
Άλλες σχετικές πληροφορίες

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφασίζει σε τριμελή σύνθεση ή στην ολομέλεια.
Οι αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι οριστικές: δηλαδή δεν μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπορεί να κινήσει διαδικασία βάσει πρότασης που υποβάλλεται σε αυτό:
τουλάχιστον το ένα πέμπτο του συνόλου των μελών του Εθνικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας,
τον πρόεδρο της Σλοβακικής Δημοκρατίας·
η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
δικαστήρια·
γενικός Εισαγγελέας,
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 127 (καταγγελίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και στο άρθρο 127α
(καταγγελίες από δημοτικές αρχές)·
Το Ανώτατο Ελεγκτικό Συνέδριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 126
παράγραφος 2 (είτε πρόκειται για τον έλεγχο του Ανώτατου Ελεγκτικού Συνεδρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας),
τον Πρόεδρο του Δικαστικού Συμβουλίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας σε θέματα συμμόρφωσης της νομοθεσίας σύμφωνα
με το άρθρο 125 παράγραφος 1 σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης,
στους υπερασπιστές των δημόσιων συμφερόντων των δικαιωμάτων σε θέματα συμμόρφωσης της νομοθεσίας σύμφωνα με
το άρθρο 125 παράγραφος 1, εφόσον η συνέχιση της εφαρμογής τους ενδέχεται να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις
ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που απορρέουν από διεθνή συνθήκη, την οποία η
Σλοβακική Δημοκρατία κύρωσε και η οποία κυρώθηκε σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο νόμος,
όποιος διαφωνεί με τον έλεγχο του ανώτατου γραφείου ελέγχου της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην περίπτωση που
προβλέπεται στο άρθρο 126 παράγραφος 2.

Νομικές βάσεις δεδομένων
Η πρόσβαση

στον δικτυακό τόπο του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Σλοβακικής Δημοκρατίας διατίθεται δωρεάν:

αποφάσεις του Συνεδρίου
εκθέσεις σχετικά με τα πορίσματα και τις αποφάσεις
δελτία Τύπου
διεθνείς δραστηριότητες
πληροφορίες σχετικά με το δικαστήριο
Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο

Το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο δημιουργήθηκε το 2009 ως διάδοχος ειδικού δικαστηρίου. Το ποινικό δικαστήριο εκδικάζει και
καθορίζει ποινικές υποθέσεις και άλλα ζητήματα που προβλέπονται στον Κώδικα Δικονομίας κατά τη διαδικασία ενώπιον του
Δικαστηρίου (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας). Είναι πρωτοβάθμιο δικαστήριο και έχει την ιδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου.
Το πεδίο του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου ρυθμίζεται από το άρθρο 14 αριθ. 301/2005 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το ειδικό ποινικό δικαστήριο στη Δημοκρατία της Σλοβακίας:
Διεύθυνση: Suvorovova αριθ. 5/A, P.O.Box 117, 902 01 Pezinok
Τηλέφωνο: + 421 33 69 031 14
Φαξ: + 421 33 69 032 72
Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου αφορά τα ακόλουθα αδικήματα:
το αδίκημα της ανθρωποκτονίας κατά τη διάρκεια της θετικής δολοφονίας·
το αδίκημα της διαφήμισης στις δημόσιες συμβάσεις και τον δημόσιο πλειστηριασμό σύμφωνα με το άρθρο 266 (3) του
Ποινικού Κώδικα·
το αδίκημα της πλαστογραφίας, αλλοίωσης και μη εξουσιοδοτημένης παραγωγής χρημάτων και τίτλων σύμφωνα με το
άρθρο 270 (4) του Ποινικού Κώδικα·
αδίκημα κατάχρησης εξουσίας από μέρους κρατικού λειτουργού σύμφωνα με τις διατάξεις των τμημάτων 326 (3) και (4) του
Ποινικού Κώδικα, σε συνδυασμό με τα αδικήματα που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), ε), στ), ζ), η), θ), ιβ) ή ιγ),
αδικήματα που αφορούν δωροδοκίες σύμφωνα με τα άρθρα 328 έως 330 του Ποινικού Κώδικα·
εγκλήματα δωροδοκίας βάσει των άρθρων 332 έως 334 του Ποινικού Κώδικα·
το αδίκημα της έμμεσης διαφθοράς σύμφωνα με το άρθρο 336 του Ποινικού Κώδικα·
το αδίκημα της εκλογικής διαφθοράς βάσει του άρθρου 336α του Ποινικού Κώδικα·
το έγκλημα της διαφθοράς στον αθλητισμό σύμφωνα με το άρθρο 336β του Ποινικού Κώδικα·
το αδίκημα της θέσπισης, τοποθέτησης και στήριξης εγκληματικής οργάνωσης και ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων που
διαπράχθηκαν από εγκληματική οργάνωση·
εγκλήματα τρομοκρατίας,
αδίκημα εις βάρος περιουσίας υπό τον τίτλο του τέταρτου μέρους του Ποινικού Κώδικα ή ποινικού αδικήματος δυνάμει του
πέμπτου τίτλου του Ποινικού Κώδικα, εφόσον τα εν λόγω αδικήματα προκάλεσαν ζημία ή ωφέλησαν ποσό που αντιστοιχεί
τουλάχιστον σε είκοσι έξι χιλιάδες φορές την ελάσσονα βλάβη σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, ή εάν η πράξη αυτή έχει
διαπραχθεί σε βαθμό που ανέρχεται σε τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες φορές τις ήσσονος σημασίας ζημίες που προβλέπονται
από τον Ποινικό Κώδικα,
το ποινικό αδίκημα της υπονόμευσης των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
αδικήματα που σχετίζονται με τα αδικήματα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ) ή ιγ), εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις για την ανάληψη κοινής δράσης·
εγκλήματα εξτρεμισμού σύμφωνα με το άρθρο 140α του Ποινικού Κώδικα.

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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