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Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στις Κάτω Χώρες.
Δικαστήρια
Η δικαστική υπόθεση αρχίζει συνήθως με το δικαστήριο. Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν έντεκα δικαστήρια.
Κάθε δικαστήριο διαιρείται σε διαφορετικές έννομες τάξεις:
Αστικό δίκαιο (πολίτες)
Διοικητικό δίκαιο (πολίτης έναντι δημόσιων αρχών)
Ποινικό δίκαιο (σε περίπτωση αδικημάτων και αδικημάτων)
Διαίρεση καντονίου (μεταξύ άλλων, σε υποθέσεις που αφορούν μισθώματα, χρέη, προσφυγές κατά της επιβολής προστίμων,
της εργασίας και των παραβάσεων)
Όργανα προσφυγής
Όσοι δεν συμφωνούν με την απόφαση του δικαστηρίου μπορούν να ασκήσουν προσφυγή. Οι ποινικές και αστικές υποθέσεις
ανήκουν σε ένα από τα τέσσερα δικαστήρια. Για τις διοικητικές υποθέσεις, η προσφυγή μπορεί να βασίζεται στο θέμα:
Δικαστήρια
Centrale Raad van Beroep (πρωτοβάθμιο δικαστήριο σε υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης)
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Raad van State (τμήμα διοικητικής δικαιοδοσίας)
Ανώτατο Δικαστήριο
Το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών είναι το ανώτατο δικαστικό σώμα των Κάτω Χωρών στο αστικό, ποινικό και φορολογικό
δίκαιο. Μπορεί να ακυρώνει αποφάσεις των εφετείων (αναιρέσεων). Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για την
εξασφάλιση της νομικής ομοιομορφίας και την ανάπτυξη του ολλανδικού δικαίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση της νομολογίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο για
Κάτω Χώρες.

τη νομολογία στις

Νομικές βάσεις δεδομένων
Η νομολογία δημοσιεύει σημαντικό μέρος των αποφάσεων και των αποφάσεων που εκδόθηκαν. Οι αποφάσεις αυτές τίθενται στη
διάθεση του κοινού μέσω της εγγραφής τους στη βάση δεδομένων στον δικτυακό τόπο των δικαστικών αρχών.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Ολλανδική νομολογία και Hoge Raad der Nederlanden (Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών)
Πληροφορίες για την ολλανδική νομολογία στα αγγλικά

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
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