Slovenia

Sisteme judiciare în statele membre - Slovenia
Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi:

.

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a sistemului judiciar din Slovenia.

Organizarea justiției – sisteme judiciare
Toate instanțele din Republica Slovenia sunt instanțe de drept comun, care acționează în conformitate cu principiile
constituționalității, independenței și statului de drept.
Tipuri de instanțe – scurtă descriere
Sistemul unitar al instanțelor este alcătuit din instanțe cu jurisdicție generală și specializată.
instanțele cu jurisdicție generală cuprind 44 de instanțe locale, 11 instanțe districtuale, 4 instanțe superioare și Curtea
Supremă;
instanțele cu jurisdicție specializată cuprind 3 instanțe de dreptul muncii, o instanță de dreptul muncii și de contencios social
și o instanță superioară de dreptul muncii și de contencios social (care soluționează dispute în materie de dreptul muncii și
de securitate socială), precum și o instanță administrativă, care oferă protecție juridică în chestiuni administrative și are
statutul de instanță superioară.
Ministerul Public ocupă un loc special în sistemul de justiție, întrucât este o autoritate de stat independentă, dar face parte și din
ramura executivă a puterii. Procurorul General este numit de Adunarea Națională.
Curtea Constituțională este cea mai înaltă autoritate judiciară în materie de protecție a constituționalității, a legalității, a drepturilor
omului și a libertăților fundamentale. Aceasta are competența de a anula acțiunile legislativului prin abrogarea (respingerea) unei
legi sau a unei părți dintr-o lege.
Judecătorii de la Curtea Constituțională sunt numiți de Adunarea Națională, în urma unei propuneri din partea președintelui
Republicii. Nouă judecători sunt aleși pentru o perioadă de nouă ani, fără a exista posibilitatea reînnoirii mandatului. Niciun
organism de stat nu are competența de a interveni în acțiunile sau hotărârile judecătorilor din instanțele constituționale,
specializate și generale.

Baze de date juridice
Informații suplimentare privind instanțele din Slovenia sunt disponibile pe site-ul internet al

Curții Supreme a Republicii Slovenia.

Linkuri conexe

Organisme judiciare
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.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu
informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea
Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.
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