Anglia şi Ţara Galilor

Sisteme judiciare în statele membre - Anglia şi Ţara Galilor
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a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o

Această secțiune vă oferă o scurtă prezentare generală a instanțelor judecătorești din Anglia și Țara Galilor.

Organizarea justiției – sisteme judiciare
Regatul Unit are trei jurisdicții: Anglia și Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord. Această pagină prezintă instanțele judecătorești din
jurisdicția Anglia și Țara Galilor.
Administrarea instanțelor
Responsabilitatea administrării multora dintre instanțele judecătorești din Anglia și Țara Galilor aparține Serviciului Majestății Sale
pentru curți și tribunale ( Her Majesty’s Courts and Tribunals Service - HMCTS). HMCTS este o agenție a Ministerului Justiției,
departamentul guvernamental responsabil pentru sistemul de justiție din Anglia și din Țara Galilor.
Tipuri de instanțe și ierarhizarea acestora - scurtă descriere
Cauzele penale în Anglia și în Țara Galilor sunt soluționate de Curțile Magistraților (Magistrates' Courts), de Curtea Coroanei (Crow
n Court), de curțile divizate pe secții ale Înaltei Curți (High Court )și de secția penală a Curții de Apel (Court of Appeal).
Cauzele civile în Anglia și în Țara Galilor sunt soluționate de instanțele regionale (county courts), de Înalta Curte (High Court) și de
secția civilă a Curții de Apel (Court of Appeal).
Noua Curte Supremă (Supreme Court) a Regatului Unit este ultima instanță la care se poate introduce o cale de atac în Regatul
Unit atât pentru cauzele penale, cât și pentru cele civile, deși cauzele penale din Scoția nu pot fi atacate la Curtea Supremă.
Informații mai detaliate cu privire la instanțele judecătorești din Anglia și din Țara Galilor sunt furnizate în cadrul paginii în care se
descriu instanțele de drept comun din Anglia și din Țara Galilor, precum și pe site-ul internet al Serviciului Majestății Sale pentru
curți și tribunale (Her Majesty's Courts and Tribunals Service). Informații cu privire la tribunalele și curțile specializate din Anglia și
din Țara Galilor sunt furnizate în cadrul paginii în care se descriu instanțele specializate din Anglia și din Țara Galilor.
Linkuri conexe

HMCTS,

Ministerul Justiției,

Serviciul Majestății Sale pentru curți și tribunale (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service)

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de
serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să
nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau
la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul
membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
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