Estija

Specializuoti teismai - Estija
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Estijos teismų sistemai priklausančius administracinius ir specializuotus teismus.

Specializuoti teismai
Remiantis Estijos Konstitucija, įstatymais gali būti numatytas specializuotų teismų su specialiąja jurisdikcija steigimas.
Nepaprastosios padėties teismus steigti draudžiama.
Estijoje specializuotų teismų neįsteigta.

Konstitucinis Teismas
Aukščiausiasis Teismas atlieka ir aukščiausiojo apeliacinio teismo, ir konstitucinio teismo funkcijas.
Kaip konstitucinis teismas, Aukščiausiasis Teismas:
nagrinėja prašymus įvertinti visuotinai taikomų įstatymų arba atsisakymo išleisti tokį įstatymą atitiktį Konstitucijai;
nagrinėja prašymus įvertinti tarptautinių sutarčių atitiktį Konstitucijai;
nagrinėja prašymus pateikti išvadą dėl Konstitucijos išaiškinimo atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę;
nagrinėja reikalavimus, kad Parlamentas, Parlamento valdyba ir Respublikos Prezidentas priimtų nutarimus, taip pat skundus
dėl tokių nutarimų;
nagrinėja prašymus pripažinti Parlamento narį, Respublikos Prezidentą, Teisingumo ministrą arba generalinį auditorių ilgą
laiką negalinčiais eiti pareigų;
nagrinėja prašymus nutraukti Parlamento nario įgaliojimus;
sprendžia, ar leisti parlamento pirmininkui, einančiam Respublikos Prezidento pareigas, paskelbti pirmalaikius Parlamento
rinkimus arba atsisakyti paskelbti įstatymą;
nagrinėja prašymus nutraukti politinės partijos veiklą;
nagrinėja skundus ir protestus dėl rinkimų komitetų sprendimų ir veiksmų.
Individualus konstitucinis skundas negalimas.
Aukščiausiojo Teismo duomenis ryšiams galima rasti
Konstitucinės peržiūros procedūra nustatyta

Aukščiausiojo Teismo svetainėje.

Konstitucinės peržiūros teisminės procedūros įstatymu.

Administraciniai teismai
Administraciniai teismai pirmąja instancija nagrinėja administracines bylas. Estijoje jie veikia kaip nepriklausomos teisminės
institucijos tik kaip pirmosios instancijos teismai.
Antrąja instancija skundus dėl administracinių teismų sprendimų nagrinėja apygardos teismai.
Administracinių teismų jurisdikcija, skundo administraciniam teismui pateikimo procedūra ir administracinio proceso tvarka
nustatyta Administracinio proceso kodekse.
Administraciniai teismai
Estijoje yra du administraciniai teismai: Talino administracinis teismas ir Tartu administracinis teismas.
Administracinius teismus sudaro dveji teismo rūmai.

Talino administracinį teismą sudaro dveji teismo rūmai:
Talino teismo rūmai,
Pernu teismo rūmai
Tartu administracinį teismą sudaro dveji teismo rūmai:
Tartu teismo rūmai,
Jehvio teismo rūmai.
Apygardos teismai
Estijoje yra du apygardos teismai, veikiantys kaip antrosios instancijos teismai.
Talino apygardos teismas (Tallinna Ringkonnakohus)
Tartu apygardos teismas (Tartu Ringkonnakohus)
Estijos teismų kontaktinius duomenis galima rasti

teismų svetainėje. Kontaktiniai duomenys teikiami nemokamai.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į
kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija
neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis.
Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina
šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar
neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.
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