Skottland

Δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας - Σκωτία
Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Στην παρούσα σελίδα περιγράφονται ορισμένα από τα ειδικά δικαστήρια της Σκωτίας.
Διοικητικά δικαστήρια
Ο νόμος του 2007 για τα δικαστήρια και τα δικαστήρια για την επιβολή των δικαστηρίων (Tribunals and Courts Enforcement Act)
δημιούργησε μια ενιαία δομή για τα περισσότερα δικαστήρια που προορίζονται αποκλειστικά για την κυβέρνηση του Ηνωμένου
Βασιλείου, η οποία υποδιαιρείται στο First-tier Tribunal and Upper Tribunal (πρωτοδικείο διοικητικών διαφορών και Upper
Tribunal). Το First-tier Tribunal (πρωτοδικείου διοικητικών διαφορών) και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Upper Tribunal) διαθέτουν
έκαστος χωριστά τμήματα που καλύπτουν διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία φέρουν παρόμοιες περιοχές δικαιοδοσίας.
Λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαστήρια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας.
Ο νόμος του 2014 για τα Tribunals (Scotland) Act δημιουργεί ένα ενιαίο και το ανώτερο δικαστήριο για τη Σκωτία. Τα πρώτα
δικαστήρια μετέβησαν στη νέα δομή στις 1 Δεκεμβρίου 2016.
Το άρθρο 39 του νόμου του 2016 για τη Σκωτία επιτρέπει τη διαχείριση και τη διαχείριση ορισμένων ειδικών δικαστηρίων που
πρόκειται να ανατεθούν στη Σκωτία.
UK First-tier UK Tribunal

Το First-tier Tribunal είναι δικαστήριο γενικής εφαρμογής (First-tier Tribunal) του Ηνωμένου Βασιλείου (First-tier Tribunal), κύριο
έργο του οποίου είναι η εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων της κυβέρνησης σε τομείς όπου το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης της Σκωτίας. Το
First-tier Tribunal (πρωτοδικείο διοικητικών διαφορών) χωρίζεται επί του παρόντος σε επτά τμήματα:
Social Entitlement Chamber (τμήμα κοινωνικών παροχών)
Health, Education and Social Care Chamber (τμήμα υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας)
War Pensions and Armed Forces Compensation Chamber (τμήμα συντάξεων πολέμου και αποζημιώσεων ενόπλων
δυνάμεων)
Τμήμα Φορολογίας
Γενικό Τμήμα Κανονιστικών Ρυθμίσεων
Το τμήμα μετανάστευσης και ασύλου
Το Επιμελητήριο Ακινήτων
Ηνωμένο Βασίλειο Upper Tribunal (Εφετείο διοικητικών διαφορών)

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές που
απορρέουν από αποφάσεις στο First-tier Tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για ένα ανώτερο δικαστήριο και έχει επίσης
την εξουσία να εξετάζει υποθέσεις δικαστικού ελέγχου σε ορισμένες περιπτώσεις.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελείται από:
Διοικητικό τμήμα προσφυγών
Το τμήμα Lands
Τμήμα φορολογίας και κτηματολογίου
Το τμήμα μετανάστευσης και ασύλου

Χαρακτηριστικό των δικαστηρίων είναι η εμπειρογνωμοσύνη τους στο αντικείμενο των προσφυγών. Η δομή είναι τέτοια ώστε οι
δικαστές να είναι ειδικοί στο δίκαιο της δικαιοδοσίας τους και τα μη νομικά μέλη να διαθέτουν είτε επαγγελματικά προσόντα είτε
προσόντα από την πείρα στον τομέα τους. Ανάλογα με το θέμα της προσφυγής τροποποιούνται οι πίνακες των επιμέρους ενδίκων
μέσων.
Appeal and Employment Appeal Tribunals

Το Employment Tribunal (δικαστήριο εργατικών διαφορών) και το Employment Appeal Tribunal βρίσκονται εκτός της δομής των
ενιαίων δικαστηρίων, αλλά υποστηρίζονται από την HMCTS. Ο ρόλος τους συνίσταται στην εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων
που απαιτούνται για να καταστεί δυνατή η υποβολή των αιτήσεων ενώπιον του Employment Tribunal, καθώς και των
μεταγενέστερων προσφυγών ενώπιον του Employment Appeal Tribunal. Υπάρχει ξεχωριστό Εφετείο για την Απασχόληση της
Σκωτίας.
Δικαιοδοτικά όργανα (tribunal) της Σκωτίας

Υπάρχουν ορισμένα δικαστήρια στη Σκωτία. Οι περισσότερες δικαστικές αρχές διεξάγονται υπό την ηγεσία χωριστού προέδρου ή
προέδρου και ο καθένας έχει διαφορετικές εξουσίες εκτέλεσης. Τα δικαιοδοτικά όργανα εξετάζουν υποθέσεις που εκτείνονται από
προσφυγές κατά προστίμων για παράνομη στάθμευση μέχρι την υποχρεωτική θεραπεία και τον περιορισμό ασθενών με σοβαρές
ψυχικές ασθένειες.
Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων των δικαστηρίων της Σκωτίας εκδικάζονται από τα πολιτικά δικαστήρια στη Σκωτία και
μπορούν να εξεταστούν από το Sheriff Court και το Court of Session.
Μεταρρύθμιση των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal) της Σκωτίας

Ο νόμος (Scotland) του 2014 για τα Tribunals (Scotland) έχει θεσπίσει μια εξορθολογισμένη δομή σε δύο επίπεδα για τα
δικαστήρια της Σκωτίας. Ο αρχαιότερος δικαστής της Σκωτίας, ο Lord President, ηγείται των νέων δομών, παρόμοιων με το
μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου που περιγράφεται ανωτέρω. Ο λόρδος πρόεδρος έχει αναθέσει ορισμένες λειτουργίες στη Lady
Smith, ο οποίος διορίστηκε πρόεδρος του δικαστηρίου της Σκωτίας.Το Upper Tribunal (Ανώτατο Δικαστήριο) θα αναλάβει την
ευθύνη για την εκδίκαση των περισσότερων προσφυγών από τις αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, αφαιρώντας τις από
τις δικαστικές αρχές. Η διοίκηση του First-tier και του Upper Tribunal θα διεξαχθεί από τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας
(Scottish Courts and Tribunals Service). Τα δικαστήρια θα προβαίνουν σε μεταφορά στα δικαστήρια της Σκωτίας με σταδιακή
διαδικασία, με την πρώτη μεταβίβαση να έχει αρχίσει εντός του Δεκεμβρίου 2016.
Πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων (tribunal)

Γενικά, η διαδικασία στα tribunal του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σκωτίας τείνει να είναι λιγότερο τυπική από ό, τι στα υπόλοιπα
δικαστήρια. Τα μέλη των δικαιοδοτικών αυτών οργάνων μπορεί να περιλαμβάνουν μη νομικούς ειδικούς ή εμπειρογνώμονες, όπως
γιατρούς και απλούς πολίτες, παρότι ο πρόεδρος διαθέτει σχεδόν πάντοτε νομική κατάρτιση.
Οι υποθέσεις διοικητικού δικαίου (δικαστικός έλεγχος) στη Σκωτία εκδικάζονται από το Court of Session. Περισσότερες
πληροφορίες για τα δικαστήρια της Σκωτίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο των δικαστηρίων της Σκωτίας.
Ειδικευμένα δικαστήρια
Στη Σκωτία, όταν μια (αστική ή ποινική) υπόθεση εγείρει συνταγματικά ζητήματα τα οποία απορρέουν από τις συναφείς με την
εκχώρηση εξουσιών ρυθμίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα), μπορεί να κριθεί
από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου (Supreme Court of the United Kingdom).
Το δικαστήριο του «Sheriff Personal Injury Court»
Το εν λόγω δικαστήριο συστάθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 για να λειτουργήσει ως εθνικό κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε
υποθέσεις σωματικής βλάβης. Υποθέσεις σωματικής βλάβης μπορούν να εισαχθούν στο δικαστήριο, εάν το οφειλόμενο ποσό
υπερβαίνει τις 5,000 λίρες Αγγλίας. Τα μέρη έχουν επίσης την επιλογή να εγείρουν αξιώσεις προσωπικής ζημίας για οποιαδήποτε
αξία στο τοπικό Sheriff Court. Ειδικές διατάξεις προβλέπονται για τις υποθέσεις σωματικής βλάβης στο χώρο εργασίας: αυτές για
τις περισσότερες από 1,000 λίρες Αγγλίας μπορούν να εγγραφούν απευθείας στο Sheriff Personal Injury Court, ενώ οι υποθέσεις
στον χώρο εργασίας κάτω των 1,000 λιρών μπορούν να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο, εάν ο τοπικός Sheriff κρίνει ότι είναι
αρκετά σημαντικές ή δυσκολίες. Από την 22 Σεπτεμβρίου 2015, το Court of Session δεν μπορεί πλέον να εξετάζει αγωγές
σωματικής βλάβης κάτω των 100,000 λιρών.
Άλλα δικαστήρια είναι:
Το

Court of the Lord Lyon — που ασχολείται με ζητήματα εραλδικής

Το

Scottish Land Court — που εκδικάζει διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστική Υπηρεσία Ηνωμένου Βασιλείου
Court of the Lord Lyon
Scottish Land Court
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