Estland

Specialdomstole - Estland
Dette afsnit indeholder oplysninger om forvaltningsdomstole og de særlige domstole i det estiske domstolssystem.
Særlige domstole
I den estiske forfatning er det fastsat, at oprettelsen af særlige domstole med specifikke kompetenceområder kan ske ved lov. Det
er ikke muligt at oprette særdomstole.
Der findes ikke særlige domstole i Estland.
Forfatningsdomstol
Højesteret fungerer både som øverste appelinstans og som forfatningsdomstol.
Som forfatningsdomstol er det højesterets opgave at:
behandle begæringer om at efterprøve, om generelle love eller en afvisning af at udstede sådanne love er i
overensstemmelse med forfatningen
behandle begæringer om at efterprøve internationale aftalers overensstemmelse med forfatningen
behandle begæringer om at afgive en udtalelse om fortolkningen af forfatningen i forhold til EU-lovgivningen
behandle begæringer om og klager over beslutninger truffet af parlamentet, dettes præsidium og præsidenten
behandle begæringer om at erklære, at et medlem af parlamentet, præsidenten, justitskansleren eller rigsrevisoren ude af
stand til at udføre sine pligter i en længere periode
behandle begæringer om at fratage et medlem af parlamentet dettes immunitet
tage stilling til, om der skal gives give tilladelse til, at formanden for parlamentet, der fungerer som Estlands præsident,
udskriver ekstraordinært valg til parlamentet eller afviser at bekendtgøre en lov
behandle begæringer om at bringe et politisk partis aktiviteter til ophør
behandle klager over og protester mod valgkomitéers beslutninger og handlinger.
Enkeltpersoner kan ikke indgive begæring om prøvelse ved forfatningsdomstolen.
Kontaktoplysninger for højesteret findes på webstedet for
Forfatningssager er reguleret i

højesteret.

loven om forfatningsdomstolens procedurer.

Forvaltningsdomstole
Forvaltningsdomstole er domstole i første instans og behandler forvaltningssager. I Estland fungerer de kun som uafhængige
retslige myndigheder i første instans.
Hvis der iværksættes appel af afgørelser, der er truffet af forvaltningsdomstolene, prøves de af appeldomstolene, der er domstole i
anden instans.
Forvaltningsdomstolenes stedlige kompetence, proceduren for at anlægge sag ved en forvaltningsdomstol og de processuelle
regler er fastsat i loven om forvaltningsdomstolenes procedurer.
Forvaltningsdomstole

Der er to forvaltningsdomstole i Estland: forvaltningsdomstolen i Tallinn og forvaltningsdomstolen i Tartu.
Forvaltningsdomstolene er opdelt i afdelinger.

Forvaltningsdomstolen i Tallinn består af to afdelinger:
Afdelingen i Tallinn
Afdelingen i Pärnu
Forvaltningsdomstolen i Tartu består af to domhuse:
Afdelingen i Tartu
Afdelingen i Jõhvi
Appeldomstole

I Estland er der to appeldomstole, som behandler sager i anden instans.
Appeldomstolen i Tallinn
Appeldomstolen i Tartu
Kontaktoplysninger for domstolene findes på

justitsministeriets websted. Der er gratis adgang til databasen.

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af EuropaKommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet
i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende
dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for
nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
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