Malta

Specialdomstole - Malta
Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Dette afsnit indeholder oplysninger om specialretternes sammensætning i Malta.
Specialdomstole
Forfatningsdomstole Anden
n
instans
Appel

Denne ret behandles — appeller vedrørende
påståede krænkelser af
menneskerettighederne, fortolkning af
forfatningen og love om ugyldighed. Det har
også oprindelig kompetence til at træffe

Under forsæde af Chief
Justice og to andre
dommere

afgørelse om spørgsmål vedrørende
medlemmerne af Repræsentanternes Hus og
om enhver henvisning til Repræsentanternes
Hus vedrørende valg af medlemmer til
Repræsentanternes Hus.
Første afdeling i
Civil Court

Første
instans

Første afdeling i Civil Court behandler også
Under forsæde af en
sager vedrørende den påståede krænkelse af m dommer
enneskerettighederne og de grundlæggende
frihedsrettigheder, der er beskyttet af
forfatningen og den europæiske konvention til
beskyttelse af menneskerettigheder og
grundlæggende frihedsrettigheder.

Industrial Tribunal

Første
instans

Denne domstol behandler sager vedrørende ub Forsæde af formanden
erettiget afskedigelse og forskelsbehandling
eller anden ulovlig behandling på
arbejdspladsen.

Rent Regulation
Board
(huslejenævnet)

Første
instans

Lejeloven behandler sager vedrørende ændring Under forsæde af en
er i betingelserne for leje, herunder
retsembedsmand
huslejestigninger og forpagtningsaftalens
ophør. Disse tilfælde skal vedrøre lejeaftaler,
der er indgået før den 1. juni 1995.

Land Arbitration
Board

Første
instans

Voldgiftspanelet behandler sager vedrørende kv Under forsæde af en
alificeringen af det eksproprierede areal, det
retsembedsmand
offentlige formål med ekspropriation og
størrelsen af den kompensation, der tilkommer
ejeren.

The rural Lease
Control Board

Første
instans

Denne bestyrelse behandler sager om fast
ejendom — forpagtningskontrakter og krav fra
ejerne om ophør af forpagtningen.

Under forsæde af en
retsembedsmand

Administrativ
prøvelse

Første
instans

Denne ret har beføjelse til at foretage en
fornyet prøvelse af forvaltningsakter.

Under forsæde af en
dommer eller dommer

Deling af
arverettens arv

Første
instans

Retten træffer afgørelse om sager vedrørende
deling af ejendom, der er fælles for en afdød
persons arvinger.

Ledes af en voldgiftsmand

Competition and
Appel
Consumer Appeals
Tribunal

Denne domstol behandler appeller af
afgørelser, kendelser eller foranstaltninger fra
generaldirektøren for konkurrence og
generaldirektøren for forbrugerspørgsmål.
Forfatningsdomstolens afgørelser er endelige,
bortset fra i undtagelsestilfælde, hvor
appelsager er mulige. en sådan appel er
imidlertid begrænset til retsspørgsmål.

Under forsæde af en
dommer og to medlemmer

Revision af
notarretsakter

Dette er en særlig domstol, der overvåger alle Sammensat af
notarer, notararkiver og det offentlige register. medlemmer, der er kendt
Det har beføjelse til at besøge og inspicere
som besøgende
notararkiver, det offentlige register og notarer
og pålægge disciplinære sanktioner. Retten har
også beføjelse til at beordre korrektioner af
ukorrekte oplysninger indeholdt i registre i det
offentlige register.

Første
instans

Forvaltningsdomstole
Domstolsprøvelse er den proces, hvorved en afgørelse truffet af et ministerium, en myndighed eller et agentur kan revideres og i
sidste ende ophæves af domstolene, hvis det konstateres, at de er ulovlige.
Foranstaltningen er tilgængelig for enhver, der føler sig forurettet af en statslig afgørelse eller handling, der vedrører dem. Artikel
469a i kapitel 12 i Maltas love er den dispositive bestemmelse, som tildeler domstolene denne kompetence. Selv om der ikke
findes en sådan lovbestemmelse, kan domstolskontrollen imidlertid betragtes som en iboende beføjelse for domstolene på
grundlag af doktrinen om magtens deling, der generelt er overtaget af demokratiske stater.
De almindelige domstole — dvs. første afdeling i Civil Court — har kompetence på dette område med ret til at indgive klage til
Court of Appeal.
Loven om forvaltningsret trådte i kraft den 1. januar 2009 og indeholder bestemmelser om oprettelse af en forvaltningsdomstol.
Denne uafhængige og upartiske domstol reviderer administrative retsakter, der henvises til den af en skadelidt person, samt regler
for tvister, der henvises til den. Det ledes af en person, der har eller har haft hvervet som dommer eller dommer i Malta.
Personalerettens afgørelser kan appelleres til Court of Appeal.
Andre særlige domstole
De lokale domstole

Lokale domstole er en integreret del af retssystemet i Malta. De kan betragtes som en udvidelse af domstolene og behandler
lovovertrædelser, der, selv om de er ubetydelige, kan være til stor gene for offentligheden. De lokale domstole ledes af en
kommissær for retlige anliggender, som udpeges og fjernes på samme måde som enhver anden dommer. Dette sikrer, at alle
borgere får mulighed for at klage, samtidig med at det sikres, at de grundlæggende principper for en retfærdig rettergang
overholdes. Der er ni lokale domstole, som samler flere lokalråd.
Juridiske databaser
Se venligst den maltesiske retsorganisation i medlemsstaterne — Malta, hvor du kan finde detaljerede oplysninger om og links til
de relevante databaser.
Links

Ministeriet for retlige anliggender, kultur og lokalforvaltning
Domstolsvirksomhed

Court Services — Sentenzi Online
Retssager — retssager
Court Services — Hall-brug
Court Services — Statistics
Retslige tjenester — Judicial Sales by Auction (Judicial Sales)
Retten — Civilform (på maltesisk)
Juridiske tjenesteydelser (Maltas lovgivning)
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
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