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Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2
Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39
Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2
Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44
Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2
Член 86 от Гражданския процесуален кодекс (Tsiviilkohtumenetluse seadustik).
Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39
Окръжни съдилища (Maakohus)
Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Държава: Естония
Инструмент: Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент
„Брюксел І“
Вид компетентност: Първоинстанционен съд

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен
инструмент. Вижте списъка:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja
Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja
Viru Maakohtu Narva kohtumaja
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2
Областни съдилища (Ringkonnakohus)
Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Държава: Естония
Инструмент: Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент
„Брюксел І“
Вид компетентност: Апелативен съд

Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен
инструмент. Вижте списъка:

Riigikohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44
Жалба пред Върховния съд (Riigikohus)
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от
Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все
още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на
информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна
информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
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