Estonija

Τακτικά δικαστήρια - Εσθονία
Ova je stranica strojno prevedena i njezina kvaliteta nije zajamčena.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση των τακτικών δικαστηρίων στην Εσθονία.

Τακτικά δικαστήρια — εισαγωγή
Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας και εκδικάζουν όλες τις αστικές και ποινικές
υποθέσεις, όπως και πλημμελήματα. ακόμη, εκδικάζουν και άλλες υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους βάσει
νομοθεσίας. Οι νομικές διαδικασίες στα county courts ρυθμίζονται από τους ακόλουθους Κώδικες: τον Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας σε αστικές υποθέσεις, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε ποινικές υποθέσεις και τον Κώδικα Πταισμάτων σε
υποθέσεις πλημμελήματος.
Οι αποφάσεις των περιφερειακών δικαστηρίων επανεξετάζονται από τα εφετεία, υπό την ιδιότητά τους ως δευτεροβάθμια
δικαστήρια, κατόπιν προσφυγής κατά των συγκεκριμένων αποφάσεων. Οι διαδικασίες ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων
ρυθμίζονται από τους ίδιους νόμους που διέπουν τις διαδικασίες στα πρωτοβάθμια δικαστήρια.
Πρωτοβάθμια δικαστήρια
Στην Εσθονία υπάρχουν τέσσερα περιφερειακά δικαστήρια (county courts). Τα county courts διακρίνονται σε δικαστικά μέγαρα.
Περιφερειακά δικαστήρια:

Harju County Court:
1. Δικαστήριο του Ταλίν
Viru County Court:
1. Δικαστήριο Jõhvi Coursala
2. Δικαστήριο Narva Coursan
3. Δικαστήριο Rakvere στο Δικαστήριο
Ειρηνοδικείο Pärnu:
1. Δικαστήριο Pärnu
2. Haapsalu Coursala
3. Δικαστήριο Kuressaare
4. Δικαστήριο Rapla
5. Δικαστήριο Paide Coursau
Το Κομητειακό Δικαστήριο Pärnu περιλαμβάνει εντολή πληρωμής η οποία διεκπεραιώνει αιτήσεις για την εφαρμογή ταχείας
διαδικασίας διαταγών πληρωμής.
Περιφερειακό δικαστήριο Tartu (Tartu Maakohus):
1. Δικαστήριο Tartu Court
2. Δικαστήριο Jõgeva Coursala
3. Δικαστήριο Viljandi
4.

4. Δικαστήριο Βαλga
5. Δικαστήριο Võru
Το περιφερειακό δικαστήριο του Tartu περιλαμβάνει το μητρώο και το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο και το κτηματολόγιο
τηρούνται από το κτηματολογικό γραφείο. Το μητρώο πρέπει να καταχωρίζει εμπορικό μητρώο, μητρώο ενώσεων και ιδρυμάτων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εμπορικό ενέχυρο.
Δευτεροβάθμια δικαστήρια
Στην Εσθονία λειτουργούν δύο εφετεία:
Εφετεία:

Εφετείο Tallinn
Εφετείο Tartu
Νομικές βάσεις δεδομένων
Τα στοιχεία επικοινωνίας των δικαστηρίων διατίθενται στον
επικοινωνίας παρέχεται δωρεάν.

δικτυακό τόπο των δικαστηρίων. Η πρόσβαση στα στοιχεία

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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