Spānija

Specializētās tiesas - Spānija
Šīs lapas saturs ir mašīntulkojums, kura kvalitāti nevar garantēt.

Spānijas 1978. gada Konstitūcijas 117. pantā ir noteikts, ka tiesu vienotības princips ir tiesu organizācijas un darbības pamats.
Spānijas tiesu iestādē vispārējās piekritības tiesas ir iedalītas četros tiesas rīkojumos: civilā, krimināltiesiskā, administratīvā, darba
un darba joma.
Kopā ar četrām parastās jurisdikcijas tiesām šī ir militārā jurisdikcija, kas ir valsts tiesu sistēmas neatņemama sastāvdaļa un kas ir
ekskluzīvā ar likumu noteikto militāro tiesu kompetencē.
Jurisdikcijas kolīzijas starp tiesām vai tribunāliem jebkuras parastās jurisdikcijas tiesā un militārās tiesu iestādēs atrisina Augstākās
tiesas īpašā palāta, Strīdu izšķiršanas kamera, kuras sastāvā ir Augstākās tiesas priekšsēdētājs, divi Augstākās tiesas palātas
tiesneši un divi tiesneši, kurus iecēlusi Vispārējā tiesu padome.
Šajā jomā parastās jurisdikcijas ietvaros ir specializētās tiesas. Piemēram, tiesas ar vardarbību pret sievietēm, komerctiesas vai
tiesas, kas atbild par cietumu vai nepilngadīgo uzraudzību.
Likumā par tiesu varu ir paredzēts, ka ir šādas specializētās tiesas:

KOMERCTIESAS
Komerctiesas, kas darbojas kopš 2004. gada 1. septembris, ir specializētas tiesu iestādes. Tās ir integrētas civiltiesās.
TERITORIĀLĀ DARBĪBAS JOMA
Kopumā katrai provincei, kurai ir jurisdikcija visā provincē un kuras juridiskā adrese ir tās galvaspilsētā, būs viena vai vairākas
tiesas.
Tos var izveidot arī citās populācijās, kas nav provinces kapitāls, ja attiecībā uz iedzīvotājiem rūpniecisko vai tirdzniecības centru
pastāvēšana un saimnieciskā darbība ir ieteicama, katrā gadījumā jānosaka to jurisdikcijas tvērums.
Var noteikt komerctiesas, lai paplašinātu savu jurisdikciju, attiecinot tās arī uz divām vai vairākām provincēm tajā pašā autonomajā
apgabalā.
PILNVARAS
Komerctiesām ir jurisdikcija izskatīt jautājumus, kas izriet no maksātnespējas procedūras, saskaņā ar tās tiesību aktiem.
Komerctiesas arī ir informētas par visiem jautājumiem, kas ir civiltiesu jurisdikcijā, inter alia, attiecībā uz darbībām, kas ietver
negodīgu konkurenci, rūpniecisko īpašumu, intelektuālo īpašumu un reklāmu, kā arī visiem jautājumiem, ko šajā kārtībā izskata
saskaņā ar noteikumiem, kuri reglamentē komercuzņēmumus un kooperatīvus.
Komerctiesām ir jurisdikcija atzīt spriedumu un citu spriedumu atzīšanu un izpildi un piešķirt ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumus, ja tie
attiecas uz jautājumiem, kas ir to jurisdikcijā, ja vien, kā noteikts Līgumos un citos starptautiskos noteikumos, to zināšanas tiek
nodotas citai tiesai vai tribunālam.
RESURSI
Provinces tiesas izskata apelācijas sūdzības par nolēmumiem, kurus pirmajā instancē pieņēmušas komerctiesas, izņemot tos, kas
izdoti maksātnespējas lietās, kuras risina jautājumus par nodarbinātību, ar vienu vai vairākām specializētajām nodaļām, kas šajā
sakarā ir specializējušās, saskaņā ar Pamatlikuma par tiesu varu noteikumiem.
Var tikt ieviesti citi LOj paredzētie aizsardzības līdzekļi.

KOPIENAS PREČU ZĪMJU TIESAS
Kopienas tirdzniecības tiesas (Juzgados de Marca Comunitaria) ir Alicante pašvaldības vietējā tiesa (Juzgados de lo Mercantil), jo
tās īsteno savu jurisdikciju, lai pirmajā instancē izskatītu un noteiktu visus strīdus, kas tiek veicināti saskaņā ar Padomes 1993.
gada 20. decembris Regulu Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi un 2001. gada 12. decembris Padomes Regulu (EEK) Nr. 6/2002
par Kopienas dizainparaugiem.
Īstenojot šo jurisdikciju, tiesas attiecina savu jurisdikciju uz visu valsts teritoriju un šajā sakarā tās sauc par Kopienas preču zīmju
tiesām.
Tās ir integrētas civiltiesās.
Turklāt Audiencia Provincial de Alicante (Alikantes provinces tiesa) specializētā nodaļa vai specializētās nodaļas ar specializāciju
otrās instances tiesā un vienīgi apelācijas tiesvedībā, kas minētas Regulas Nr. Eiropas Savienības Padomes 1993. gada 20.
decembris Regula (ES) 40/94 par Kopienas preču zīmi un Eiropas Savienības Padomes 2001. gada 12. decembris Regula (EK)
Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem. Īstenojot minētās pilnvaras, jurisdikcija attiecas uz visu valsts teritoriju un šajā sakarā to
sauc par Kopienas preču zīmi.

CIETUMA UZRAUDZĪBAS TIESAS:
Cietumsoda tiesām ir tiesas funkcijas, kas paredzētas Vispārējā likumā par cietumsodiem attiecībā uz brīvības atņemšanas sodu
un drošības pasākumu izpildi, cietuma iestāžu disciplināro pilnvaru pārskatīšanu, cietumsoda aizsardzību un aizturēto personu
labumu cietumos un citās. Tie ir iekļauti krimināltiesas rīkojumā.
TERITORIĀLĀ DARBĪBAS JOMA
Katrā provincē krimināltiesā būs viena vai vairākas tiesas cietumu uzraudzībā.
Madrides pilsētā ar jurisdikciju visā Spānijā būs viena vai vairākas tiesnešu piekritības tiesas.
PILNVARAS
Cietumsoda tiesām ir tiesas funkcijas, kas paredzētas Vispārējā likumā par cietumsodiem attiecībā uz brīvības atņemšanas sodu
un drošības pasākumu izpildi, cietuma iestāžu disciplināro pilnvaru pārskatīšanu, cietumsoda aizsardzību un aizturēto personu
labumu cietumos un citās.
RESURSI
Provinces tiesas izskata apelācijas sūdzības, kas noteiktas likumā, pret provinces ieslodzījuma vietu uzraudzības lēmumu
lēmumiem.
Var tikt ieviesti citi LOj paredzētie aizsardzības līdzekļi.

JAUNIEŠU TIESAS
TERITORIĀLĀ DARBĪBAS JOMA
Katrā provincē būs viena vai vairākas Nepilngadīgas tiesas, kuru jurisdikcija visā provincē ir jurisdikcija un kuras atrodas tās
galvaspilsētā.
Madrides pilsētā, kuras jurisdikcijā ir visa Spānijas jurisdikcija, tiks izveidota nepilngadīgo centrālā tiesa, kura izskatīs iemeslus,
kas ir saistīti ar tiesību aktiem, ar kuriem reglamentē nepilngadīgo kriminālatbildību.
PILNVARAS
Nepilngadīgo tiesas jurisdikcijā ir noziedzīgi nodarījumi, kurus izdarījušas personas, kas vecākas par 14 gadiem un jaunāki par 18
gadiem.
Nepilngadīgo tiesu pienākums ir pildīt pienākumus, kas noteikti tiesību aktos attiecībā uz bērniem, kuri ir izdarījuši noziedzīgus
nodarījumus, kas saskaņā ar tiesību aktiem ir klasificēti kā noziedzīgi nodarījumi, un tiem, kas nepilngadīgo gadījumā piešķir tiem
tiesību aktus.
RESURSI
Provinces tiesas izskata pārsūdzības par lēmumiem, ko pieņēmušas nepilngadīgo tiesas šajā provincē.

Var tikt ieviesti citi LOj paredzētie aizsardzības līdzekļi.

TIESAS PAR VARDARBĪBU PRET SIEVIETĒM
TERITORIĀLĀ DARBĪBAS JOMA
Katrai pusei ir viena vai vairākas tiesas attiecībā uz vardarbību pret sievietēm, kuru pamatā ir tās kapitāls un jurisdikcija visā tās
teritorijā. Viņi nodrošina savu mītnes vietas noteikšanu.
Valdība pēc Tiesu vispārējās padomes priekšlikuma un attiecīgā gadījumā ar ziņojumu no autonomās kopienas, kurai ir jurisdikcija
tieslietu jomā, ar karaļa dekrētu var noteikt, ka tiesas par vardarbību pret sievietēm, apņemoties paplašināt savu jurisdikciju,
attiecinot to uz divām vai vairākām pusēm tajā pašā provincē.
Tiesu iestāžu Ģenerālpadome, pamatojoties uz valdības palātu ziņojumu, var nolemt, ka šajos vēlēšanu apgabalos saskaņā ar
esošo darba slodzi uz tiesu jurisdikciju attiecas viena no Pirmās instances tiesām un Vietējā krimināltiesa (Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción) vai attiecīgā gadījumā instrukcija.
Gadījumos, kad ir tikai viena Pirmās instances tiesa un Pirmās instances tiesa (Juzgado de Primera Instancia), šī tiesa pārņem
zināšanas par lietām, kurās piekritība ir vardarbībai pret sievietēm.
Tie ir iekļauti krimināltiesas rīkojumā.
PILNVARAS
Kriminālprocesā tiesas par vardarbību pret sievietēm jebkurā gadījumā ir informētas par Kriminālprocesa kodeksā paredzētajām
procedūrām un aizsardzības līdzekļiem, tostarp:
Tiesvedībai attiecībā uz kriminālatbildību par nodarījumiem, uz kuriem attiecas kriminālkodeksa nosaukums, par
slepkavībām, abortiem, abortiem, kaitējumu, kaitējumu nedzimušam bērnam, par noziegumiem pret brīvību, noziegumiem
pret personas neaizskaramību, pret privātumu un uz vardarbības vai iebiedēšanas attēlu tiesībām, ar noteikumu, ka ikviena
persona, kas ir vai ir bijusi viņa sieva vai ir bijusi juridiski saistīta ar sievu vai partneri vai ir bijusi juridiski saistīta ar laulāto vai
partneri, ja arī ir notikusi ar dzimumu saistīta vardarbība.
Procesa norādījums pieprasīt kriminālatbildību par jebkuru pārkāpumu saistībā ar ģimenes tiesībām un pienākumiem, ja
cietušais ir viena no personām, kas kā tāda ir norādīta iepriekšējā punktā.
Atbilstošu aizsardzības rīkojumu pieņemšanu cietušajiem, neskarot Guardia Civil piešķirtās pilnvaras.
No tādu maznozīmīgu nodarījumu zināšanām un vainas, kas saskaņā ar likumu ir tiem noteikti, ja cietušais ir viena no
personām, kas par tādām atzītas pirmajā daļā.
Krimināltiesību aktu savstarpējas atzīšanas instrumentu izdošana un izpilde Eiropas Savienībā, kas tām noteikta ar likumu.
Izmeklēšanu saistībā ar kriminālatbildības noteikšanu par pārkāpumiem, kas paredzēti un sodāmi saskaņā ar
Kriminālkodeksa 468. pantu, ja persona ir par noziedzīgu nodarījumu, kura notiesāšana, piesardzības pasākums vai
drošības pasākums ir pārkāpts vai ir bijusi viņa sieva, vai sieviete, kas ir saistīta vai ir bijusi saistīta ar nodarījuma izdarītāju
par līdzīgu pieķeršanos, pat bez kopdzīves, kā arī uz pēcnācējiem, neatkarīgi no tā, vai tā pieder laulātajam vai partnerim,
vai personām, kuras ir nepilngadīgas vai personas ar spēju iesūdzēt vai tikt iesūdzētai tiesā, aizbildnību vai laulāto vai
partnera faktisku glabāšanu.
Tiesas par vardarbību pret sievietēm jebkurā gadījumā saskaņā ar Civilprocesa kodeksā paredzētajām procedūrām un
aizsardzības līdzekļiem jebkurā gadījumā var būt informētas par šādiem jautājumiem:
Vecāku varu, grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu un paternitātes atvaļinājumu.
Laulības, laulāto atšķiršanas un laulības šķiršanas anulēšana.
Tie, kas attiecas uz tēva un viņas attiecībām.
Tās, kuru priekšmets ir ģimenes nozīmīguma pasākumu pieņemšana vai grozīšana.
Personas, kas ir saistītas tikai un vienīgi ar bērnu vai bērnu aizgādību vai uzturlīdzekļu piedziņu, ko viens no vecākiem
pieprasa bērnu un mazsvarīgu meitu vārdā.
Vienošanās, kas attiecas uz nepieciešamību pieņemt lēmumu.
Tie, kas iebilst pret administratīviem lēmumiem bērnu aizsardzības jomā.

Pret sievietēm vērstas vardarbības tiesām ir ekskluzīva un ekskluzīva civilā kompetence, ja vienlaikus ir izpildīti šādi nosacījumi:
Civilprocesu attiecībā uz jebkuru no jautājumiem, kas minēti iepriekšējā punktā.
Jebkura no civilprocesā iesaistītajām pusēm ir ar dzimumu saistītas vardarbības aktu upuri;
Jebkurai civilprocesā iesaistītai pusei vajadzētu būt vainīgai kā nodarījuma izdarītājam, ierosinātājam vai kooperatīvam, ja
tas vajadzīgs, lai veiktu ar dzimumu saistītas vardarbības aktus.
Ka tiesnesis, kurš nodarbojas ar vardarbību pret sievietēm, ir uzsācis kriminālprocesu par noziedzīgu nodarījumu vai
pārkāpumu, pamatojoties uz vardarbību pret sievietēm, vai ir pieņemts rīkojums aizsargāt pret sievietēm vērstu vardarbību.
Ja tiesa uzskata, ka tās rīcībā esošie akti, kas ir zināmi, nav saistīti ar vardarbību dzimuma dēļ, pieteikumu var noraidīt,
atsaucoties uz kompetento tiesu.
Visos šajos gadījumos mediācija ir aizliegta vai aizliegta.
RESURSI
Provinces tiesas izskata apelācijas sūdzības, kas paredzētas Likumā pret provinces sievietēm vērstas vardarbības tiesās.
Var tikt ieviesti citi LOj paredzētie aizsardzības līdzekļi.

VISPĀRĒJĀS TIESU SISTĒMAS PADOMES SPECIALIZĒTĀS STRUKTŪRAS
Spānijā specializētās tiesas, kurām nav nekādas ietekmes uz tiesu vienotības principu, ja tās iekļauj piecos rīkojumos, var izveidot
ne tikai tāpēc, ka tās ir izveidotas ar Pamatlikumu par tiesu varu, kā tas ir ar tiesu, kas darbojas komerctiesību jomā, uz bērniem
vai vardarbību pret sievietēm, bet var būt arī specializācija saskaņā ar šo pantu. Iepriekš minēto 98. gada sprieduma. punktu veica
Tiesu iestāžu ģenerālpadome, tāpat kā lietu ar bāriņtiesām (Juzgados de Familia), “tiesām attiecībā uz hipotekāro garantiju izpildi”
(“Vispārējās tiesas — Hipotekarijas tiesas”) vai valstu tiesām.

Citas specializētās tiesas
Spānijas 1978. gada Konstitūcijas VI sadaļa ir veltīta tiesu iestādēm, un tās 117. pantā noteikts, ka tiesu vienotības princips ir tiesu
organizācijas un darbības pamats.
Šis princips ir atspoguļots, ka pastāv vienota jurisdikcija, kurā ir viena tiesnešu un tiesnešu struktūra, kas veido vispārējās
piekritības tiesas.
Spānijas Konstitūcijā ir noteikts, ka tiesiskumu nāk no cilvēkiem un to karaļa vārdā pārvalda Tiesnešu tiesneši un tiesneši,
neatkarīgi, nenoņemami, atbildīgi un pakļauti tikai tiesiskumam.
Tiesneši un vecākie tiesneši nevar tikt nošķirti, apturēti, nodoti vai pensionēti, bet pamatojoties uz vienu no iemesliem un likumā
paredzētajām garantijām.
Tiesu varas īstenošana attiecībā uz visu veidu tiesvedību, tiesnešiem un tiesas procesu izpildi ir ekskluzīvā tiesu kompetencē, ko
nosaka tiesību akti, saskaņā ar noteikumiem par jurisdikciju un procedūru, ko tās nosaka.
Tiesas un tribunāli neveic nekādas citas funkcijas kā vien tās, kas izriet no zīmēm, un citas funkcijas, kas tām nepārprotami
piešķirtas ar tiesību aktiem, garantējot jebkuras tiesības.
Papildus tiesu varai pati Konstitūcija paredz, ka pastāv divas konstitucionālas struktūras, kas minētas kā tiesas. Tās ir struktūras,
kas ir pilnīgi neatkarīgas un objektīvas un uz kurām attiecas tikai tiesiskums.
Šīs konstitucionālās struktūras ir Konstitucionālā tiesa un Revīzijas palāta.

KONSTITUCIONĀLĀ TIESA
Spānijas Konstitucionālā tiesa ir izveidota kā struktūra, kas atrodas ārpus tiesu sistēmas.
Tas ir Konstitūcijas augstākais tulks (neatkarīgi no citām konstitucionālajām iestādēm), un uz to attiecas tikai Konstitūcijas un tā
organisko tiesību aktu noteikumi.
Tas ir unikāls savā rīkojumā un paplašina savu jurisdikciju, aptverot visu valsts teritoriju.
SASTĀVU

Tajā ir 12 locekļi, kurus ieceļ karalis, no kuriem četri pēc Kongresa priekšlikuma ar trīs piektdaļu locekļu balsu vairākumu; četri pēc
Senāta priekšlikuma, ar tādu pašu balsu vairākumu; divi pēc valdības priekšlikuma un divi pēc Vispārējās tiesu padomes
priekšlikuma, ieskaitot priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku.
PILNVARAS
Konstitucionālā tiesa tiek uzklausīta likumā noteiktajos gadījumos un tā, kā to paredz likums, cita starpā:
Pārsūdzība un jautājums par tiesību aktu neatbilstību, normatīvajiem noteikumiem vai tiesību aktiem.
Rīcība 53. pantā minēto valsts tiesību un brīvību pārkāpuma gadījumā. Konstitūcijas 2. pants.
Strīdus konkurences dēļ starp valsti un autonomajām kopienām vai starp valsti un autonomajām kopienām.
Valsts konstitucionālo struktūru domstarpības.
Deklarācija par starptautisko līgumu konstitucionalitāti.
Plašāka informācija:

Konstitucionālā tiesa

REVĪZIJAS PALĀTA
Revīzijas palāta ir valsts un valsts sektora, kā arī publiskā sektora augstākā revīzijas struktūra.
Neskarot savu jurisdikciju, tā atrodas likumdevēja orbītā, kas ir tieši atkarīga no Cortes Generales.
SASTĀVU
Ir 12 locekļi, Revīzijas padomes locekļi, seši locekļi, kurus iecēlis Congreso de los Diputados, un seši locekļi, kuriem ir tiesības uz
neatkarības, neatceļamības un nesaderības principiem, kā arī tiesneši.
UZDEVUMI
Revīzijas palātai ir divas funkcijas:
Revīzijas funkcija, ko raksturo kā ārēju, pastāvīgu un patērējošu, ir pārbaudīt, vai publiskā sektora ekonomiskā un finanšu
darbība atbilst likumības, efektivitātes un saimnieciskuma principiem.
Tiesu funkcija ir uzsākt tiesvedību saistībā ar grāmatvedības saistībām, kas radušās tiem, kuri ir atbildīgi par publisko
īpašumu, fondu vai aktīvu pārvaldīšanu, lai kompensētu valsts līdzekļus, kurus skar piesavināšanās, nepareiza, nepilnīga vai
nepilnīga pamatojuma vai citu iemeslu vai rīcības trūkums.
Plašāka informācija:

Revīzijas palāta.

PARASTĀS TIESAS
Tie ir atzīti Konstitūcijas 125. pantā kā viens no sabiedrības līdzdalības veidiem Tieslietu pārvaldē.
Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Orgánica del Poder judicial) 19. pantā ir atzītas Aguas de la Vega Valencia un
Buenosairesas padomes parastās tiesas. Abas ir paražu juridiskās personas ūdens apsaimniekošanas jomā.
Kopš 2009. gada šīs divas Spānijas paražu tiesas ir iekļautas Cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma reprezentatīvajā sarakstā
un ir pierādījušas cilvēku grupu spēju organizēt sarežģītas sistēmas demokrātiskā ceļā no sociālā viedokļa.

VEGA DE VALENCIA ŪDEŅU TIESA
Tā ir Eiropas tiesiskuma augstākā līmeņa iestāde.
Tā darbosies Valensijas teritoriālajā apgabalā.
To veido astoņi ievēlēti pārstāvji, kurus demokrātiski ievēlējuši apūdeņotie uzņēmumi Huerta Valensijas reģionā, un viņu pilnvaras
ir līdzvērtīga ūdens sadalei starp dažādiem lauksaimniecības zemes īpašniekiem, to jautājumu atrisināšana, kas radušies starp
pašu laistītājiem un atbilstošu sankciju uzlikšanu par apūdeņošanas noteikumu pārkāpumiem.

MURSIJAS VĪRIEŠU PADOME
Buenosairesa valde ir viduslaiku izcelsmes tiesu iestāde, kas ir institucionalizēta un juridiski reglamentēta 1849. gadā kā Huerta de
Murcia Supreme Court of the Suerta de Murcia. Padomes sastāvā ir priekšsēdētājs, sekretārs un pieci deputāti.

Mursijas Padomes Buenorías padome sirsnīgi uzsvçra savu uzklausîðanas sçdi, kas notiek ne tikai pilsçtas domes zālē, bet arî
neapðaubâmi visu dienu laikâ vai, vēlākais, nâkamajâ uzklausîðanas sçdç. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu, bet, ja ir
vienāds balsu skaits, pieņem lēmumu par priekšsēdētāja balsojumu. Sankcijas, kas izriet no Buedelas Mef’s Padomes tieslietu
sistēmas, ir ekskluzīvas. Šīs tiesas nolēmumi ir kļuvuši par galīgiem, izpildāmiem un izpildāmiem.
Plašāka informācija:

Good of Good Mean Council.
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Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
Lapa atjaunināta: 13/09/2019

