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Gewone rechtbanken - Schotland
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Op deze pagina vindt u een inleiding tot de gewone rechtbanken in de Schotse jurisdictie van het VK.
Gewone rechtbanken — inleiding
De „Court of Session”, „High Court of justice”, „Sheriff Courts and Justice of the Peace Courts” wordt beheerd door de Scottish
Courts and Tribunals Service (SCT’s), een onafhankelijke rechtspersoon onder voorzitterschap van de Lord President, de hoogste
rechter in Schotland.
De hooggerechtshoven van Schotland

In Schotland bestaan deze uit de Court of Session en de High Court of justice.
Court of Session Hoger gerechtshof voor burgerlijke zaken
De Court of Session is de hoogste civiele rechter in Schotland en bevindt zich in het Huis van het Parlement in Edinburgh. Zij staat
in een hoedanigheid van beroepsinstantie en ook als civiele rechter die geschillen behandelt, met inbegrip van zaken met
betrekking tot invordering van schuld, schadevergoeding, familievorderingen en handel.
Het hoge Hof van Justitie van de Unie
De Rechtbank van Justitie van de Europese Unie is bevoegd voor strafzaken die verband houden met plechtige en ernstige
strafzaken. Rechtszaken worden gevoerd voor een rechter en jury.
Bij de behandeling van zaken in hoger beroep zetelt de rechtbank in Edinburgh. Voor andere zaken heeft de rechtbank een
permanente basis in Edinburgh, Glasgow en Aberdeen, maar er worden ook proeven gehouden in steden in heel Schotland.
Sheriff Courts Districtsrechtbanken

Voor juridische doeleinden is Schotland opgedeeld in zes regio’s, „sheriffcondooms” genoemd. Elke Sheriffdom heeft een Sheriff
Principal die, naast het horen van in burgerlijke zaken ingestelde beroepen in burgerlijke zaken in hoger beroep, de
verantwoordelijkheid voor de efficiënte verwijdering van alle zaken bij de „Sheriff Courts” („Sheriff Courts”) heeft.
In deze sheriffs zijn er in totaal 39 Sheriff Courts die verschillen qua omvang en opzet, maar allemaal hetzelfde doel hebben.
De zaken worden behandeld voordat een rechter een Sheriff (Sheriff) heet. De werkzaamheden van de Sheriff Courts kunnen
worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën civiele, strafrechtelijke en commissarariediensten, en worden beheerd door
plaatselijke beambten en hun personeel.
De Sheriffs beschikken over een bevoegdheid om een deel van de taken van een Sheriff in zowel strafrechtelijke als
civielrechtelijke procedures uit te voeren.
Daarnaast is er een nieuw, niet meer dan een Schotland persoonlijk schadehof, dat zitting heeft in Edinburgh.
Het Hof van Beroep voor de burgerlijke stand (Sheriff Appeal Court) beschikt over één enkele of drie „triple Sheriff” -banken die het
burgerlijk beroep van de „Sheriff Courts” („Sheriff Courts”) voorzitten.
De Sheriff Appeal Court behandelt beroepsprocedures tegen uitspraken van Sheriffs en vrederechters.Het behandelt ook alle
beroepen tegen beslissingen in verband met de inbreng van de particuliere sector in Sheriff and Justice of the Peace Courts.
Civiele zaken

De meeste civiele zaken betreffen geschillen tussen personen of organisaties. Sheriff Courts behandelt drie verschillende soorten
zaken:
Gewone acties, die voornamelijk betrekking hebben op echtscheidingen, kinderen, eigendomsgeschillen en vorderingen
/vorderingen tot schadevergoeding van meer dan 5,000 GBP.Met uitzondering van familievorderingen (tenzij de enige
opdracht betrekking heeft op aliment) acties van 100,000 GBP of alleen kunnen worden ingesteld door de „Sheriff Court”.
Beknopte oorzaken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van geschillen
met betrekking tot achterstallige huur van sociale woningen en schade ten gevolge van lichamelijk letsel met een waarde van
5 000 GBP of minder.
Eenvoudige procedure voor vorderingen met een geldelijke waarde van 5 000 GBP of minder die strekken tot betaling,
levering of herstel van het bezit van een roerend goed of een bevel aan iemand om iets te doen.
Daarnaast behandelt de „Sheriff Court” tal van andere civiele toepassingen en procedures, waaronder:
Adoptie van kinderen
Liquidatie van ondernemingen
Dodelijke ongevallenonderzoeken
Faillissementen
Strafzaken
Strafzaken van de sherien kunnen onder een plechtige of summiere procedure worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid
van de Procurator Fiscal (openbaar ministerie) om te beslissen welke procedure voor een bepaald geval moet worden gevolgd.
In ernstige gevallen wordt gebruik gemaakt van de procedure op erewoord, wanneer de leges voor een gevangenisstraf van meer
dan twaalf maanden of voor een onbeperkte geldboete kunnen worden opgelegd. De proeven worden uitgevoerd vóór een Sheriff
vergadering met een jury.
De summiere procedure wordt gebruikt voor minder ernstige gevallen waarbij een Sheriff een zaak behandelt zonder een jury.
Hoewel de bevoegdheden van de „Sheriff” zijn beperkt tot twaalf maanden gevangenisstraf, zijn er ook gevallen waarin dit kan
worden verhoogd.
Commissaris-generaal

Commissararissen hebben hoofdzakelijk te maken met de vervreemding van de nalatenschap van een overledene. De door de
rechtbank verleende bevoegdheid om een executeur-testamentair de mogelijkheid te bieden de nalatenschap in te zamelen en te
distribueren wordt „bevestiging” genoemd. Dit wordt alleen toegestaan na de indiening van een inventaris van de nalatenschap
van de overledene in de rechtbank.
Indien de nalatenschap een brutowaarde van niet meer dan 36,000 UKL heeft, wordt het als een „klein goed” aangemerkt en wordt
de persoon die om bevestiging verzoekt, bijgestaan bij het invullen van de passende vorm door het personeel van de plaatselijke
kantoren van de brandweer. Indien de waarde van de nalatenschap meer dan 36,000 UKL bedraagt, wordt de persoon die om
bevestiging verzoekt, aangeraden een advocaat te raadplegen.
Justitie van de rechtbanken voor de vrede

De vrederechter van de vrederechter is een gerecht waar de vrederechter, die niet juridisch gekwalificeerd is, in staat is bij een
juridisch gekwalificeerde griffier zitting te hebben. De griffier geeft advies aan de rechter over het recht en de rechtspleging. De
Rekenkamer behandelt voornamelijk minder ernstige strafzaken. De maximumstraf die een vrederechter kan opleggen, is 60
dagen gevangenisstraf of een boete van niet meer dan 2,500 UKL.
De sheriff is verantwoordelijk voor alle administratieve werkzaamheden in de „Sheriff Court” en „Justice of the Peace Court”, met
inbegrip van:
Terugvordering van boeten en compensatieorders
Het verstrekken van afschriften van gerechtelijke bevelen, zoals die welke betrekking hebben op de redding van de
particuliere sector, het bevel tot terugvordering bij de Gemeenschap of de beperking van de vrijheid tot het plaatsen van een
bevel.
Citering en beheer van juryleden.

Meer gedetailleerde informatie over rechtbanken in Schotland is te vinden op de website van de
Service.
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