Estonja

Medlemsstaternes retspraksis - Estland
Din il-paġna ġiet tradotta awtomatikament u l-kwalità tagħha ma tistax tkun garantita.

Dette afsnit indeholder en oversigt over estisk retspraksis og en beskrivelse af de relevante retsplejedatabaser.

Retspraksis på internettet
Siden 2001 har domstolene i første og anden instans været tilgængelige på internettet. Højesterets retspraksis har været
tilgængelig, siden domstolssystemet blev omorganiseret i 1993, og er offentliggjort i den elektroniske udgave af Riigi Teataja (den
estiske statstidende) og på Supreme Court "s websted. Retspraksis ved første og anden instans findes i den elektroniske
udgave af Riigi Teataja.
Forpligtelsen til at stille retspraksis til rådighed er fastsat i loven om offentlig information med mere specifikke regler i
retsplejeloven. Normalt offentliggøres alle endelige domme. Der er mulighed for undtagelser i civilretlige og administrative
retssager, hvorved domstolene enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den pågældende person undlader at oplyse navnet
på den person (der erstatter den med initialer eller andre tegn), deres personlige identifikationsnummer, fødselsdato eller adresse.
Domstolene kan også i civile og administrative domstole, enten på eget initiativ eller efter anmodning fra den pågældende person,
beslutte kun at offentliggøre den dispositive del af en retsafgørelse, der indeholder følsomme personoplysninger, eller slet ikke at
offentliggøre den, hvis erstatningen af den fysiske persons navn med initialer eller andre tegn kan skade privatlivets fred.
Domstolene kan også kun offentliggøre domskonklusionen, hvis dommen indeholder oplysninger, der er retligt undergivet en
anden adgangsbegrænsning.
Alle afsluttede domme i straffesager offentliggøres, men kun personoplysninger om sagsøgte (navn og personnummer eller
fødselsdato) offentliggøres. Som hovedregel offentliggøres ikke personoplysninger om mindreårige, som er mindreårige (navn og
personnummer eller fødselsdato erstattes af initialer eller andre tegn). Retter kan på anmodning af en enkeltperson eller på eget
initiativ i forbindelse med en straffesag kun offentliggøre indledningen og den dispositive del eller den sidste del af en
retsafgørelse, hvis retsafgørelsen indeholder følsomme personoplysninger. Det samme gælder, hvis dommen indeholder
personoplysninger, der er retligt underlagt en anden adgangsbegrænsning, og gør det muligt at identificere den pågældende
person på trods af, at navne og andre personoplysninger er blevet erstattet af initialer eller andre tegn.
Offentliggørelse af retspraksis betragtes som en del af retsplejen, og offentliggørelsen af specifikke oplysninger kan anfægtes.
Domstolene skal derfor overveje, hvordan dommene skal offentliggøres.
Fremlæggelse af domme og domme

Retspraksis med titler?

Supreme Court

Andre domstole

Ja

Nej

Højesterets retspraksis kan gennemsøges i Riigi Teataja og på Supreme Court's websted om året, sagstype, sagsnr., dato for
dom, sammensætning, type procedure, overtrædelsestype, anmærkning og indhold. På Højesterets hjemmeside kan retspraksis
også søges på nøgleord.
Der kan søges på domme afsagt af retter i første og anden instans efter den relevante proceduretype, og afhængigt af, hvilken
procedure der er tale om, kan der også søges på sager på grundlag af en række kriterier. I alle typer sager kan domme søges
efter sagsnr., domhuset, domstype og dato, datoen for sagens behandling og indholdet af dommen. I straffesager kan der også
søges på domme som følge af antallet af sager, der indledes forud for retssagen, sagstype og sagstype, kravets art, straffens type
eller f.eks. af grunde til frifindelse. Der kan også søges på domme i civilretlige og administrative sager efter kategori og type sag,
sagstype og sagstype.
Eksempel på titel

Forfatningsmæssig prøvelse af luftfartslovens § 7 (1), andet punktum.
Format
Supreme Court

Andre domstole

Dokument

Metadata

Dokument

Metadata

Er retspraksis tilgængelig i
XML?

Nej

Nej

Nej

Nej

Hvilke andre formater
anvendes?

HTML

HTML

PDF

HTML

Efterfølgende procedurer
Supreme Court

Andre domstole

for klager?

MELLEM OG

Nej

om sagen er endnu ikke afsluttet?

Ja

Nej

om resultatet af appellerne?

MELLEM OG

Ja

om dommens uigenkaldelighed?

Ja

Ja

yderligere procedurer før:

Nej

Nej

en anden national domstol (f.eks. forfatningsdomstolen)?

Nej

Nej

Den Europæiske Unions Domstol?

Nej

Nej

Menneskerettighedsdomstolen?

Nej

Nej

Er der adgang til oplysninger:

Regler for offentliggørelse
Nationalt niveau?
Er der bindende regler for offentliggørelse af
Ja
retspraksis?

På domstolenes niveau?
MELLEM OG

Reglerne om offentliggørelse af retspraksis er fastsat i de relevante procedurekoder. Der findes forskellige regler for strafferetlige
og civilretlige procedurer.
Supreme Court
Offentliggøres hele retspraksis eller kun
Kun en udvælgelse.
et udvalg?

Andre domstole
Kun en udvælgelse.

Udvælgelsen sker på grundlag af følgende: Udvælgelsen sker på grundlag af følgende:

Hvilke kriterier anvendes til at foretage
udvælgelsen?

(1) dommen skal være trådt i kraft;

(1) dommen skal være trådt i kraft;

(2) en afgørelse kan offentliggøres, hvis:

(2) en afgørelse kan offentliggøres, hvis:

A) i civile og administrative anliggender:
afgørelsen indeholder ikke følsomme
personoplysninger. dommen offentliggøres
med navne, der erstattes af initialer eller
andre skrifttegn, og på en sådan måde, at
privatlivets fred ikke krænkes dommen
indeholder ingen andre oplysninger, der er
underlagt andre adgangsbegrænsninger.

A) i civile og administrative anliggender:
afgørelsen indeholder ikke følsomme
personoplysninger. dommen offentliggøres
med navne, der erstattes af initialer eller
andre skrifttegn, og på en sådan måde, at
privatlivets fred ikke krænkes dommen
indeholder ingen andre oplysninger, der er
underlagt andre adgangsbegrænsninger.

B) i straffesager: afgørelsen omfatter ikke
følsomme personoplysninger eller
personoplysninger, der er omfattet af andre
adgangsbegrænsninger, der er fastsat ved
lov, eller i tilfælde af navne og andre
personoplysninger med initialer eller andre
tegn i retsafgørelsen, der gør det umuligt at
identificere en person dommen indeholder
ingen andre oplysninger, der er omfattet af
andre adgangsbegrænsninger.

B) i straffesager: afgørelsen omfatter ikke
følsomme personoplysninger eller
personoplysninger, der er omfattet af andre
adgangsbegrænsninger, der er fastsat ved
lov, eller i tilfælde af navne og andre
personoplysninger med initialer eller andre
tegn i retsafgørelsen, der gør det umuligt at
identificere en person dommen indeholder
ingen andre oplysninger, der er omfattet af
andre adgangsbegrænsninger.

Juridiske databaser
Databasens navn og URL
Højesterets offentliggjorte retspraksis findes på webstedet for

højesteret og

i Riigi Teataja.

Retspraksis ved domstole i første og anden instans, der er trådt i kraft og er blevet offentliggjort, kan findes ved at søge efter
retspraksis i Riigi Teataja .
Anmodninger fra estiske domstole til EU-Domstolen med henblik på en præjudiciel afgørelse findes på Supreme Court's websted
. Her kan du se navnet på den domstol, der ansøger om den præjudicielle afgørelse, datoen for indgivelse og en beskrivelse af
ansøgningens indhold samt det estiske og Domstolens sagsnummer.
Sammendrag af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis findes

i Riigi Teataja.

Rettens websted indeholder statistikker over sager ved domstole i første og anden instans siden 1996. Supreme Court's
statistikker er tilgængelige på Supreme Court's websted. Siden 1993 har der været statistiske oplysninger om
forfatningsrevisionen, mens der siden 2002 har været statistikker om administrative, civilretlige, strafferetlige og mindre forseelser.
Højesteret har

også siden 2006 foretaget analyser af udvalgte emner.

Er der gratis adgang til databaserne?
Ja, der er gratis adgang til databaserne.
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
Sidste opdatering: 02/07/2019

