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Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I
Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I
Estónsko
príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2
Článok 86 Občianskeho súdneho poriadku.
príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39
Krajské súdy
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Estónsko
Nástroj: Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I
Druh kompetencie: Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie
Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:
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
príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2
Okresné súdy
Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Štát: Estónsko
Nástroj: Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Nariadenie Brusel I
Druh kompetencie: Odvolacie súdy
Na základe vami poskytnutých informácií sa našiel viac ako jeden súd/orgán, ktorý je príslušný pre tento právny nástroj. Zoznam je uvedený nižšie:
Riigikohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus
príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku
bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Odvolania na Najvyššom súde
Posledná aktualizácia: 07/10/2020
Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska
komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska
komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti
autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

