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Instanţe specializate - Ungaria
Această secțiune oferă informații privind organizarea instanțelor specializate din Ungaria.

Instanțe specializate
Instanțe administrative și de dreptul muncii
Legea fundamentală a Ungariei definește sistemul instanțelor de judecată ca o structură cu mai multe niveluri și prevede înființarea
de instanțe specializate pentru anumite tipuri de cauze. În cadrul sistemului judiciar, instanțele administrative și de dreptul muncii
(közigazgatási és munkaügyi bíróságok) funcționează ca instanțe specializate.
Instanțele administrative și de dreptul muncii funcționează de la 1 ianuarie 2013. Anterior acestei date, sarcinile acestora erau
îndeplinite de instanțele de dreptul muncii și de instanțele de drept comun.
Ca instanțe de fond, instanțele administrative și de dreptul muncii efectuează controlul judiciar al deciziilor administrative sau al
deciziilor care privesc relațiile de muncă și relațiile juridice similare, precum și alte cazuri prevăzute prin lege. Instanțele regionale
sau, în cazurile referitoare la controlul judiciar, Curtea Supremă de Justiție (Kúria) acționează ca al doilea grad de jurisdicție.
Curtea Constituțională (Alkotmánybíróság)
Curtea Constituțională este un organ independent și separat de sistemul de justiție.
Curtea Constituțională este principalul organism pentru protecția Legii fundamentale și are sediul la Budapesta.
Curtea Constituțională are în componență cincisprezece membri, aleși pentru un mandat de doisprezece ani cu o majoritate de
două treimi din membrii Parlamentului ungar. Președintele este ales din rândul membrilor Curții Constituționale cu o majoritate de
două treimi din membrii Parlamentului. Mandatul președintelui durează până la sfârșitul mandatului său de judecător al Curții
Constituționale. Membrii Curții Constituționale nu pot fi membri ai partidelor politice și nu pot fi implicați în activități politice. Detaliile
cu privire la competența, organizarea și funcționarea Curții Constituționale sunt prevăzute în legea constituțională.
1. examinează constituționalitatea legilor adoptate, dar încă nepromulgate;
2. examinează, la cererea unui judecător, constituționalitatea actelor juridice care urmează să fie invocate într-o anumită cauză;
3. examinează, în urma introducerii unei acțiuni, constituționalitatea actelor juridice care urmează să fie invocate într-o anumită
cauză;
4. examinează, în urma introducerii unei acțiuni, constituționalitatea hotărârilor judecătorești;
5. examinează constituționalitatea legilor, la cererea guvernului, a unui sfert din numărul de parlamentari sau a Comisarului
pentru drepturi fundamentale (alapvető jogok biztosa);
6. verifică respectarea tratatelor internaționale;
7. exercită alte competențe și îndeplinește alte funcții prevăzute în legea fundamentală și în legi organice.
Acționând în cadrul competențelor sale în conformitate cu punctele (b), (c) și (d), Curtea Constituțională anulează actele juridice și
alte decizii legislative care încalcă legea fundamentală;
acționând în cadrul competențelor sale în conformitate cu punctul (d), Curtea Constituțională anulează hotărârile judecătorești care
încalcă legea fundamentală;
acționând în cadrul competențelor sale în conformitate cu punctul (f), Curtea Constituțională anulează actele juridice și alte decizii
legislative care încalcă un tratat internațional;
sau dispune aplicarea consecințelor legale prevăzute de legea organică.

Bază de date juridică
Puteți găsi mai multe informații pe site-ul web al
Alkotmánybírósága).

Curții Constituționale a Republicii Ungare (Magyar Köztársaság

Linkuri relevante

Site-ul web oficial al Curții Constituționale a Ungariei
Site-ul web oficial al instanțelor din Ungaria
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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