Estland

Vonnissen in burgerlijke en handelszaken - Verordening Brussel I - Estland

Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2
Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend
Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld
Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld
Bijlage I - nationale bevoegdheidsregels bedoeld in artikel 3, lid 2, en artikel 4, lid 2
Artikel 86 van het Wetboek burgerlijk procesrecht.
Bijlage II - de gerechten of bevoegde autoriteiten waarbij het in artikel 39 bedoelde verzoek kan worden ingediend
Kantonrechtbanken
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Estland
Domein: Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening
Soort bevoegdheid: Voor verzoeken bevoegde rechtbanken

Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische
instrument:

Harju Maakohtu Tallinna kohtumaja
Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Kuressaare kohtumaja
Pärnu Maakohtu Paide kohtumaja
Pärnu Maakohtu Pärnu kohtumaja
Pärnu Maakohtu Rapla kohtumaja
Tartu Maakohtu Jõgeva kohtumaja
Tartu Maakohtu Tartu kohtumaja
Tartu Maakohtu Valga kohtumaja
Tartu Maakohtu Viljandi kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Tartu Maakohtu Võru kohtumaja
Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja
Viru Maakohtu Narva kohtumaja
Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja

Bijlage III - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld
Arrondissementsrechtbanken
Klik op onderstaande link voor een lijst van alle bevoegde instanties in verband met dit artikel.
Land: Estland
Domein: Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Brussel I-verordening
Soort bevoegdheid: Rechtbanken van beroep

Op basis van de door u verstrekte gegevens is er meer dan één gerecht/autoriteit gevonden die bevoegd is voor dit juridische
instrument:

Riigikohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus

Bijlage IV - de gerechten waarbij de in artikel 43, lid 2, bedoelde rechtsmiddelen kunnen worden ingesteld
Beroep bij het Hooggerechtshof
De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door
de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De
Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit
document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze
pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan
te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.
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