Slovakija

Instanţe specializate - Slovacia
Šis puslapis išverstas mašininio vertimo priemone ir jo kokybė negali būti užtikrinta.

Această secțiune oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Slovacia.

Instanțele administrative
Chestiunile de drept administrativ țin în principal de competența instanțelor regionale și a Curții Supreme a Republicii Slovace.
Nu există instanțe administrative stabilite în Republica Slovacă, însă există consilii de administrație separate ale judecătorilor
administrativi.

Instanțele specializate
Curtea Constituțională
Curtea Constituțională a Republicii Slovace este un organ judiciar independent și jurisdicția sa este decizia privind
constituționalitatea legislației.
Curtea Constituțională este situată în Košice, la adresa Main 110, Košice 042 65 și biroul local al Curții Constituționale a Republicii
Slovace, situat la Bratislava, la pătrat 12.
Competențe

În conformitate cu Constituția Republicii Slovace, Curtea Constituțională decide cu privire la conformitatea:
Legile cu Constituția, actele constituționale și tratatele internaționale convenite de Consiliul Național al Republicii Slovace,
care au fost ratificate și promulgate prin lege;
Regulamentele Cabinetului, acte legislative în general obligatorii ale ministerelor și ale altor organisme guvernamentale
centrale cu Constituția, actele constituționale, tratatele internaționale, convenite de Consiliul Național al Republicii Slovace,
ratificate și promulgate prin lege și prin lege;
acte statutare cu aplicabilitate generală cu Constituția (articolul 68), acte constituționale, acorduri internaționale, aprobate și
promulgate de Consiliul Național al Republicii Slovace, care au fost ratificate și promulgate prin lege, și legi, în cazul în care
nu sunt soluționate de o altă instanță;
legislația în general obligatorie a autorităților locale și regionale din cadrul autorităților locale și regionale (astfel cum se
menționează la articolul 71 alineatul (2)) prin Constituție, acte constituționale, tratate internaționale promulgate în modul
prevăzut de lege, acte cu putere de lege și dispoziții generale obligatorii ale ministerelor și ale altor organe ale administrației
publice, cu excepția cazului în care acestea sunt audiate de o altă instanță.
În plus, Curtea Constituțională:
decide cu privire la conformitatea tratatelor internaționale negociate, la care este necesar consimțământul Consiliului
Național al Republicii Slovace, precum și cu privire la respectarea Constituției sau a dreptului constituțional;
să decidă dacă obiectul referendumului care urmează să fie emis pe baza unei petiții adresate de cetățeni sau în urma unei
rezoluții a Consiliului Național al Republicii Slovace [astfel cum este menționat la articolul 95 alineatul (1)] este compatibil cu
Constituția sau cu dreptul constituțional;
decide cu privire la conflictele de competență dintre autoritățile guvernamentale centrale în cazul în care legea nu prevede ca
astfel de litigii să fie soluționate de o altă autoritate publică;

decide cu privire la plângerile depuse de persoane fizice sau juridice care invocă o încălcare a drepturilor sau libertăților lor
fundamentale în temeiul unui tratat internațional pe care Republica Slovacă le-a ratificat și a fost promulgat în forma
prevăzută de lege, cu excepția cazului în care protecția acestor drepturi și libertăți este decisă de o altă instanță;
să decidă cu privire la plângerile din partea unei autorități municipale împotriva unei decizii neconstituționale sau ilegale sau
a unei alte încălcări neconstituționale sau ilegale cu autonomie teritorială în cazul în care aceasta nu este decisă de o altă
instanță;
oferă o interpretare a Constituției sau a legii constituționale în cazul în care cauza este contestată;
judecarea unei plângeri împotriva unei decizii de a verifica sau de a nu verifica mandatul unui membru al Consiliului Național;
să decidă cu privire la constituționalitatea și legalitatea alegerilor (președintele Republicii Slovace, Consiliul Național al
Republicii Slovace, autoritățile municipale și Parlamentul European);
decide cu privire la reclamațiile împotriva rezultatului referendumului și cu privire la plângerile referitoare la rezultatul votului
popular privind demiterea președintelui Republicii Slovace;
să decidă dacă decizia de a dizolva sau de a suspenda activitățile unui partid politic sau ale unei mișcări politice este în
conformitate cu legile și reglementările constituționale;
decide cu privire la punerea sub acuzare a Consiliului Național împotriva președintelui Republicii Slovace cu privire la o
abatere săvârșită cu intenție sau la trădare,
Consiliul decide dacă o decizie privind o declarație de stare de urgență sau o decizie de urgență și deciziile ulterioare
ulterioare au fost adoptate în conformitate cu Constituția sau cu dreptul constituțional.
Compunerea Tribunalului:

Curtea Constituțională este formată din 13 judecători.
Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți de către președintele Republicii Slovace pe baza unei propuneri din partea Consiliului
Național al Republicii Slovace pe o perioadă de 12 ani. Consiliul Național al Republicii Slovace propune numirea de două ori a
numărului de candidați pentru judecătorii numiți de președintele Republicii Slovace.
Alte informații relevante

Curtea Constituțională decide în componența completelor de judecată sau în plen.
Deciziile Curții Constituționale sunt definitive: cu alte cuvinte, împotriva unei astfel de decizii nu se poate introduce o cale de atac.
Curtea Constituțională poate iniția o procedură pe baza unei propuneri care îi este prezentată:
cel puțin o cincime din totalul membrilor Consiliului Național al Republicii Slovace,
președintelui Republicii Slovace,
guvernul Republicii Slovace,
instanțele;
procurorul general,
orice tratate în cazurile prevăzute la articolul 127 (plângeri de către persoane fizice sau juridice) și articolul 127a (plângeri din
partea autorităților municipale);
Biroul Suprem de Audit al Republicii Slovace în cazurile prevăzute la articolul 126 alineatul (2) (indiferent dacă este sau nu
controlul Oficiului Suprem de Audit al Republicii Slovace),
președintele Consiliului Judiciar al Republicii Slovace în chestiuni legate de conformitatea legislației în temeiul articolul 125
alineatul (1) privind administrarea justiției,
apărătorii drepturilor în materie de conformitate a legislației în temeiul articolul 125 alineatul (1), în cazul în care aplicarea lor
continuă poate aduce atingere drepturilor sau libertăților fundamentale sau drepturilor omului și libertăților fundamentale care
decurg dintr-un tratat internațional pe care Republica Slovacă le-a ratificat și care a fost promulgat prin lege,
orice persoană care se opune controlului Oficiului Suprem de Audit al Republicii Slovace în cazul prevăzut la articolul 126
alineatul (2).

Baze de date legale

Accesul

la site-ul Curții Constituționale a Republicii Slovace este pus la dispoziție gratuit:

deciziile Curții
rapoarte privind constatările și deciziile
comunicate de presă
activitățile internaționale
informații privind instanța
Curtea Penală specială

Instanța penală specializată a fost creată în 2009 ca succesor al unei instanțe speciale. O instanță penală judecă și determină
aspectele penale, precum și alte aspecte menționate în Codul de procedură în cadrul procedurilor în fața Curții de Justiție (Codul
de procedură penală). Este o instanță de prim grad de jurisdicție și are statutul de instanță regională.Domeniul de aplicare al
instanței penale specializate este reglementat de secțiunea 14 nr. 301/2005 din Codul de procedură penală.
Date de contact pentru instanța penală specializată din Republica Slovacă:
Adresa: Suvorovova nr. 5/A, P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok
Telefon: + 421 33 69 031 14
Fax: + 421 33 69 032 72
Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al instanței penale specializate se referă la următoarele infracțiuni:
infracțiunea de omor în caz de omor pozitiv;
publicitatea în domeniul achizițiilor publice și al licitațiilor publice în conformitate cu articolul 266 alineatul (3) din Codul penal;
infracțiunea de falsificare, modificare și producere neautorizată de bani și valori mobiliare în conformitate cu articolul 270
alineatul (4) din Codul penal;
infracțiune de abuz în serviciu din partea unui funcționar public în temeiul articolului 326 alineatele (3) și (4) din Codul penal,
coroborat cu infracțiunile menționate la literele (b), (c), (e), (f), (g), (h), (i), (l) sau (m),
infracțiuni privind acceptarea mitei în cadrul art. 328-330 din Codul penal;
infracțiuni de dare sau luare de mită în temeiul secțiunilor 332-334 din Codul penal;
infracțiunea de corupție indirectă în temeiul secțiunii 336 din Codul penal;
infracțiunea de corupție electorală prevăzută la articolul 336a din Codul penal;
infracțiunea de corupție în sport în temeiul secțiunii 336b din Codul penal;
infracțiunea de stabilire, de stabilire și de susținere a unei organizații criminale și a unor infracțiuni deosebit de grave comise
de un grup infracțional;
infracțiuni de terorism;
o infracțiune contra unei proprietăți aflate sub titlul părții a patra din Codul penal sau al unei infracțiuni în temeiul celui de al
cincilea titlu al unei anumite părți din Codul penal, în cazul în care astfel de infracțiuni au cauzat un prejudiciu sau au
beneficiat de un avantaj în cuantum de cel puțin douăzeci și două de mii de ori prejudiciul minor suferit în temeiul Codului
penal sau în cazul în care un astfel de act a fost comis într-o măsură care se ridică la cel puțin douăzeci de mii de ori mai
mari pagube minore în temeiul Codului penal;
infracțiunea de vătămare a intereselor financiare ale Uniunii Europene;
infracțiuni legate de infracțiunile menționate la literele (a) — (l) sau (m), în cazul în care sunt îndeplinite condițiile pentru o
acțiune comună;
infracțiuni legate de extremism în temeiul secțiunii 140a din Codul penal.
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