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Instanţe specializate - Estonia
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Această secțiune vă oferă informații privind instanțele administrative și specializate din sistemul judiciar din Estonia.

Instanțele specializate
Constituția estonă prevede că înființarea de instanțe specializate cu competență specifică poate fi prevăzută de lege. Formarea
instanțelor de urgență este interzisă.
Nu au fost create tribunale specializate în Estonia.

Curtea Constituțională
În același timp, Curtea Supremă îndeplinește funcția de instanță de apel și de control al constituționalității.
În calitate de instanță de control al constituționalității, Curtea Supremă:
se pronunță pentru a verifica conformitatea cu Constituția a legislației cu aplicabilitate generală sau a refuzului de a emite o
astfel de legislație;
se pronunță cu privire la cererile de verificare a conformității acordurilor internaționale cu Constituția;
soluționarea cererilor de aviz privind interpretarea Constituției în coroborare cu legislația Uniunii Europene;
să pronunțe cereri și plângeri împotriva hotărârilor Parlamentului estonian, ale Consiliului de administrație al Parlamentului și
ale Președintelui Republicii;
Curtea solicită să se declare că un deputat în Parlamentul European, președintele republicii, Cancelarul Justiției sau
auditorul general se află în incapacitate de a-și exercita atribuțiile pe o perioadă lungă de timp;
se pronunță în favoarea rezilierii de către un membru a Parlamentului;
hotărăște cu privire la acordarea unui consimțământ președintelui Riigikogu, îndeplinind funcția de președinte al Republicii,
de a convoca alegeri extraordinare pentru Riigikogu sau de a refuza promulgarea unei legi;
se pronunță în favoarea încetării activităților unui partid politic;
judecarea plângerilor și a protestelor împotriva actelor sau a actelor adoptate de operatorul electoral sau de comisia de
evaluare.
Nicio persoană nu poate depune o cerere de revizuire constituțională.
Datele de contact ale Curții Supreme pot fi găsite pe
Controlul constituționalității este reglementat de

site-ul Curții Supreme.

Legea privind procedura de judecată.

Instanțele administrative
Instanțele administrative, în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, judecă cauzele administrative. În Estonia, ei acționează
ca autorități judiciare independente numai în primă instanță.
Hotărârile instanțelor de contencios administrativ sunt analizate de instanțele districtuale, în calitate de instanțe de al doilea grad
de jurisdicție, pe baza căilor de atac formulate împotriva acestor hotărâri.
Competența instanțelor administrative, procedura de soluționare a unei acțiuni în fața unei instanțe administrative și normele
privind procedurile administrative sunt prevăzute în Codul de procedură administrativă.

Instanțele administrative
În Estonia există două instanțe administrative: tribunalul Administrativ din Tallinn și Curtea Administrativă din Tartu.
Instanțele administrative sunt împărțite în tribunale.
Curtea Administrativă din Tallinn este alcătuită din două „tribunale”:
Universitatea din Tallinn
Sediul Pärnu Courage
Instanța administrativă Tartu are două instanțe judecătorești:
Tribunal de la Tartu
Comuna Jõhvi Courage
Tribunalele districtuale:
În Estonia există două instanțe districtuale care acționează în calitate de instanțe de al doilea grad de jurisdicție.
Tribunalul districtual din Tallinn
Tribunalul districtual Tartu
Datele de contact ale instanțelor pot fi găsite pe

site-ul web al instanțelor. Accesul la datele de contact este gratuit.
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