Κάτω Χώρες

Eiropas judikatūras identifikators (ECLI) - Nīderlande
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

ECLI valsts koordinators
Valsts ECLI koordinators ir Tiesu padome. Jūs varat sazināties ar administratoru, rakstot uz šādu e-pasta adresi:
n@rechtspraak.nl.

Kennissysteme

Valsts kods
Nīderlandes valsts kods ir: [EN]
Valsts ECLI izveidošana
ECLI tika importēts Nīderlandē 2013. gada 28. jūnijā. ECLI var piešķirt:
Visi Tiesas

tīmekļa vietnē publicētie spriedumi.

Visi disciplinārlietu spriedumi, kas publicēti oficiālajā tīmekļa vietnē (kopīgajā disciplinārlietu tīmekļa

vietnē).

Visi spriedumi, kas nav publicēti a) un b) apakšpunktā minētajās tīmekļa vietnēs, bet kas ir publicēti žurnālos vai datubāzēs –
gan komerciālā, gan atklātā piekļuve. To žurnālu vai datubāzu administratoru rediģēšana, kuri vēlas reģistrēt savus
spriedumus, var reģistrēties iepriekš norādītajā e-pasta adresē.
Visi tiesu nolēmumi, kas ietverti iekšējā tiesu datubāzē.
Neatkarīgi no tā, vai spriedums ir publicēts abās iepriekš minētajās tīmekļa vietnēs, visi Nīderlandes ECLI – kopā ar vismaz
lemjošās iestādes nosaukumu, sprieduma datumu un lietas numuru – ir atrodami tiesās.nl. https://uitspraken.rechtspraak.nl/
Ja zināms, parādās arī sprieduma publikācijas numuri žurnālos vai datubāzēs.

Nīderlandes ECLI struktūra ir šāda:

“ECLI”;
Valsts kods “NL”;
Tiesas kods, skatīt informāciju zem virsraksta “Tiesas kods”;

https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/ECLI.aspx

Sprieduma pasludināšanas gads;
Sērijas numurs. Tam ir divas iespējas:
Līdz 2013. gada 28. jūnijam gandrīz visi Nīderlandē publicētie spriedumi tika pasludināti par LJN (“Landelijk
rechtspraak Nummer”). Šis LJN vienmēr sastāvēja no diviem burtiem un četriem cipariem, piemēram: “AB1234”.
Noturības dēļ šis LJN ir pārcelts uz ECLI koda piekto daļu.
Kopš 2013. gada 28. jūnija LJN nav piešķirts. Visiem spriedumiem, kas saņemti un kam ECLI izsniegts pēc šā datuma,
piešķir pieaugošu sērijas numuru (kas sastāv tikai no skaitļiem). Tas var ietvert spriedumus, kas pasludināti pirms
2013. gada 28. jūnija.
Galvenie tiesas kodi
Nīderlandei ir liels skaits tiesas kodeksu. Nīderlandes galveno tiesu kodi ir norādīti turpmākajā tabulā.
Augstākie ēdieni
HR

Augstākā tiesa

PHR

Prokuratūra Augstākajā tiesā (ģenerāladvokāts)

RVS

Valsts padome

CRVB

Augstākā administratīvā tiesa

CBB

Tirdzniecības un rūpniecības apelācijas tiesa

Apelācijas tiesas
GHAMS

Amsterdamas tiesa

GHARL

Arnhem-Leeuwarden Apelācijas tiesa

GHDHA

Apelācijas tiesa Hāgā

GHSHE

Court of Appeal’s-Hertogenbosch

Tiesas
RBAMS

Rechtbank Amsterdam (Amsterdamas tiesa)

RBDHA

Hāgas rajona tiesa

RBGEL

Gelderlandes rajona tiesa

RBLIM

Limburgas tiesa

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland (Centrālnīderlandes
tiesa)

RBNHO

Ziemeļholandes rajona tiesa

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland (Ziemeļnīderlandes
tiesa)

RBOBR

East Brabant rajona tiesa

RBOVE

Overeiselas rajona tiesa

RBROT

Rechtbank

RBZWB

Zēlandes-Rietumbrabantes rajona tiesa

Visi tiesas kodi
Šajā tīmekļa vietnē ir pieejams pilnīgs visu Nīderlandes tiesu kodu saraksts alfabētiskā secībā. Ja struktūras vairs nepastāv,
norāda: “izšķirts”.
Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
Lapa atjaunināta: 18/11/2020

