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Обикновени съдилища - Естония
Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Този раздел предоставя информация за организацията на обикновените съдилища в Естония.

Обикновени съдилища — въведение
Окръжните съдилища ( county courts) са съдилища с обща компетентност от първа инстанция, които разглеждат всички
граждански и наказателни дела, както и дела за наказуеми простъпки (дребни престъпления) и провеждат други
производства, които са поставени в тяхната компетентност от закона. Съдебните производства в окръжните съдилища се
уреждат от следните кодекси: граждански процесуален кодекс по граждански дела, Наказателно-процесуален кодекс по
наказателни дела и Кодекс за простъпки на НПК по дела за простъпки.
Решенията и постановленията на окръжните съдилища се разглеждат от областните съдилища, които са съдилища от
втора инстанция, въз основа на постъпили жалби срещу тези решения и постановления. Производствата в
административните съдилища са уредени в същите закони, приложими за производствата в съдилищата от първа
инстанция.
Първоинстанционни съдилища (Tribunaux de première instance)
В Естония има четири окръжни съдилища. Окръжните съдилища са разделени на съдебни палати.
Окръжни съдилища:

Окръжен съд на Харю (Harju County Court):
1. Съд на Талин
Районен съд Viru:
1. Jõhvi Courthouse
2. Съд на Нарва (Narva)
3. Съд на Раквере (Rakvere Courthouse)
Окръжен съд на Пярну (Pärnu):
1. Съд на Пярну (Pärnu Courthouse)
2. Съд на Хаапсалу (Haapsalu Courthouse)
3. Съд на Куресааса
4. Съд на Rapla Courthouse
5. Съд за оказване на медицинска помощ (Paide Courthouse)
Окръжният съд на Пярну включва заповед за плащане, която обработва молбите за разглеждане по реда на бързото
производство за издаване на заповед за плащане.
Областен съд на Тарту (Tartu Maakohus):
1. Съд на Тарту (Tartu)
2. Jõgeva Courthouse
3. Съд на Вилянди съда

4. Съд на Валга (Valga Courthouse)
5. Съд на Въру (Võru)
Окръжният съд на Тарту включва секретариата и поземления регистър. Кадастърът и имотният регистър се водят от
поземления регистър. Регистърът трябва да регистрира търговски регистър, регистър на сдруженията с нестопанска цел и
фондациите и търговски регистър на залозите.
Съдилища от втора инстанция
В Естония има две областни съдилища.
Областни съдилища:

Областен съд на Талин (Tallinna Ringkonnakohus)
Областен съд на Тарту (Tartu Ringkonnakohus)
Правни бази данни
Информация за контакт със съдилищата може да бъде намерена на
информацията за връзка е безплатен.
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