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Tämän sivun alkukielistä versiota

on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

Kansallinen ECLI-koordinaattori
Kansallisena ECLI-koordinaattorina toimii oikeusneuvosto (Raad voor de rechtspraak), johon voi ottaa yhteyttä sähköpostitse:
iservice@rechtspraak.nl

ecl

Maakoodi
Alankomaiden maatunnus on [NL].

Kansallinen ECLI-tunnus
ECLI-tunnus otettiin käyttöön Alankomaissa 28. kesäkuuta 2013. Se voidaan antaa seuraaville:
a) kaikille oikeuden päätöksille, jotka julkaistaan oikeusneuvoston verkkosivustolla:

http://www.rechtspraak.nl/

b) kaikille kurinpitomenettelyissä tehdyille päätöksille, jotka julkaistaan eri alojen kurinpitolautakuntien yhteisellä verkkosivustolla:
http://www.tuchtrecht.nl/
c) kaikille oikeuden päätöksille, joita ei julkaista edellä mainituilla verkkosivustoilla, vaan lehdistössä tai tietokannoissa, jotka voivat
olla joko kaupallisia tai maksutta yleisön saatavilla. Jos lehtien toimitukset tai tietokantojen ylläpitäjät haluavat saada ECLItunnuksen tällaisille päätöksille, ne voivat ottaa yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
d) kaikille oikeuden päätöksille, jotka talletetaan oikeusneuvoston sisäiseen tietokantaan.
Riippumatta siitä, onko päätös julkaistu edellä mainituilla verkkosivustoilla, kaikki Alankomaissa annetut ECLI-tunnukset ja
vähintään päätöksen antaneen elimen nimi, antamispäivämäärä ja asian viitenumero, ovat saatavilla osoitteessa http://www.
rechtspraak.nl/ Siellä ovat saatavilla myös lehdistöä tai tietokantoja koskevat julkaisutiedot, jos ne ovat tiedossa.
Alankomaiden kansalliset ECLI-tunnukset muodostetaan seuraavasti:
ECLI
maakoodi NL
tuomioistuinkoodi, ks. jäljempänä ECLI-tuomioistuinkoodit
päätöksen antamisvuosi
järjestysnumero, jonka suhteen on kaksi mahdollisuutta:
lähes kaikille ennen 28. päivää kesäkuuta 2013 julkaistuille päätöksille annettiin ns. kansallinen oikeuskäytäntötunnus
(LJN, Landelijk JurisprudentieNummer). Siinä oli kaksi kirjainta ja neljä numeroa, esimerkiksi ”AB1234”.
Yhdenmukaisuuden vuoksi tämä tunnus muodostaa ECLI-tunnuksen viidennen osan.
näitä kansallisia oikeuskäytäntötunnuksia ei ole annettu enää 28. kesäkuuta 2013 jälkeen, vaan kyseisen päivämäärän
jälkeen julkaistuille päätöksille annetaan ECLI-tunnus, jossa on pelkästään numeroista muodostuva juokseva
järjestysnumero. Tällainen tunnus on voitu antaa myös ennen 28. päivää kesäkuuta 2013 annetuille päätöksille.

Tärkeimmät tuomioistuinkoodit
Alankomaissa on paljon tuomioistuimia. Jäljempänä luetellaan maan tärkeimpien tuomioistuinten tuomioistuinkoodit.

Alankomaiden tuomioistuinjärjestelmää uudistettiin huomattavasti 1. tammikuuta 2013 ja vielä toistamiseen 1. huhtikuuta 2013.
Tässä yhteydessä lakkautettiin eräitä tuomioistuimia, ja tämä tieto on merkitty luetteloon kyseisten tuomioistuinten kohdalle.
Ylimmät tuomioistuimet
HR

Hoge Raad (Korkein oikeus)

PHR

Parket bij de Hoge Raad (ylin syyttäjä)

RVS

Raad van State (korkein hallinto-oikeus)

CRVB

Centrale Raad van Beroep (ylin sosiaaliturva-asioita käsittelevä oikeusaste)

CBB

College van Beroep voor het bedrijfsleven (ylin elinkeinoelämän asioiden oikeusaste)

Muutoksenhakutuomioistuimet
GHAMS

Gerechtshof Amsterdam

GHARL

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

GHARN

Gerechtshof Arnhem (lakkautettu)

GHDHA

Gerechtshof Den Haag

GHLEE

Gerechtshof Leeuwarden (lakkautettu)

GHSGR

Gerechtshof 's-Gravenhage (lakkautettu)

GHSHE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet
RBALK

Rechtbank Alkmaar (lakkautettu)

RBALM

Rechtbank Almelo (lakkautettu)

RBAMS

Rechtbank Amsterdam

RBARN

Rechtbank Arnhem (lakkautettu)

RBASS

Rechtbank Assen (lakkautettu)

RBBRE

Rechtbank Breda (lakkautettu)

RBDHA

Rechtbank Den Haag

RBDOR

Rechtbank Dordrecht (lakkautettu)

RBGEL

Rechtbank Gelderland

RBGRO

Rechtbank Groningen (lakkautettu)

RBHAA

Rechtbank Haarlem (lakkautettu)

RBLEE

Rechtbank Leeuwarden (lakkautettu)

RBLIM

Rechtbank Limburg

RBMAA

Rechtbank Maastricht (lakkautettu)

RBMID

Rechtbank Middelburg (lakkautettu)

RBMNE

Rechtbank Midden-Nederland

RBNHO

Rechtbank Noord-Holland

RBNNE

Rechtbank Noord-Nederland

RBOBR

Rechtbank Oost-Brabant

RBONE

Rechtbank Oost-Nederland (lakkautettu)

RBOVE

Rechtbank Overijssel

RBROE

Rechtbank Roermond (lakkautettu)

RBROT

Rechtbank Rotterdam

RBSGR

Rechtbank 's-Gravenhage (lakkautettu)

RBSHE

Rechtbank 's-Hertogenbosch (lakkautettu)

RBUTR

Rechtbank Utrecht (lakkautettu)

RBZLY

Rechtbank Zwolle-Lelystad (lakkautettu)

RBZUT

Rechtbank Zutphen (lakkautettu)

RBZWB

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Kaikki tuomioistuinkoodit
Täydellinen luettelo kaikista Alankomaiden tuomioistuinkoodeista aakkosjärjestyksessä on saatavana oheisessa liitteessä.
Lakkautettujen elinten kohdalla on merkintä: ”lakkautettu”.
Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset,
joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole
vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta
vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Päivitetty viimeksi: 17/04/2018

