Tsjechië

Gespecialiseerde rechtbanken - Tsjechië
Gespecialiseerde rechtbanken
Over het algemeen kent Tsjechië geen gespecialiseerde rechtbanken. Er zijn echter wel gespecialiseerde kamers in de gewone
rechtbanken (voor arbeidsrecht).

Andere gespecialiseerde rechtbanken
Grondwettelijk Hof
Het Grondwettelijk Hof is de juridische autoriteit voor de bescherming van de grondwet.
Het Grondwettelijk Hof behandelt zaken in een plenaire sessie of als vier kamers met drie rechters.
Beslissingen in verband met fundamentele kwesties van nationaal en gerechtelijk belang, zoals onder meer het nietig verklaren
van een parlementaire wet, het aanklagen of het handelingsonbekwaam verklaren van de president van de republiek of het
ontbinden van een politieke partij, kunnen alleen in een plenaire sessie worden genomen.
In een plenaire sessie hebben alle rechters zitting, van wie er tien aanwezig moeten zijn wanneer een besluit wordt genomen. Bij
beslissingen over de volgende kwesties is een meerderheid van negen stemmen vereist: nietigverklaring van een parlementaire
wet, besluiten over de aanklaging of de handelingsonbekwaamheid van een president van de republiek en de vaststelling van een
vonnis dat is gebaseerd op een juridische interpretatie die afwijkt van een eerdere gerechtelijke uitspraak van het hof.
Zaken over alle overige kwesties worden in kamers van drie rechters behandeld. Dit zijn bijvoorbeeld grondwettelijke bezwaren
van personen of gemeenten, geschillen over verkiezingen of de verkiesbaarheid van parlementsleden en geschillen over
bevoegdheden tussen centrale staatsinstellingen en lokale onafhankelijke organen.
Het Grondwettelijk Hof bestaat uit 15 rechters. De rechters worden benoemd voor een periode van tien jaar door de president van
de republiek met toestemming van de senaat. Er bestaan geen beperkingen voor herbenoeming.
De voorzitter en twee vicevoorzitters zijn verantwoordelijk voor het bestuur van het hof. Elke rechter wordt bijgestaan door zijn
/haar eigen staf bestaande uit juridische medewerkers en een secretaris of secretaresse.
Meer informatie is te vinden op

de website van het Grondwettelijk Hof.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
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