Estland

Specialdomstolar - Estland
Det här avsnittet innehåller information om förvaltningsdomstolar och specialdomstolar i det estniska domstolsväsendet.

Specialdomstolar
Enligt den estniska författningen kan specialdomstolar med särskild behörighet inrättas genom lag. Det är förbjudet att inrätta
undantagsdomstolar.
I Estland finns det inga specialdomstolar.
Författningsdomstol
Högsta domstolen (Riigikohus) fungerar både som högsta domstolsinstans och som författningsdomstol.
Som författningsdomstol har högsta domstolen följande uppgifter:
Kontrollera att generellt tillämplig lagstiftning eller ett beslut att inte utfärda ett lagstiftningsinstrument med allmän tillämpning
överensstämmer med författningen.
Kontrollera om internationella avtal är förenliga med författningen.
Pröva framställningar om förhandsavgörande om tolkningen av författningen i förhållande till EU-rätten.
Pröva framställningar om och klagomål mot resolutioner från parlamentet (Riigikogu), parlamentets presidium och
republikens president.
Pröva framställningar om att förklara en ledamot av parlamentet, republikens president, justitiekanslern eller riksrevisorn
oförmögen att utföra sina skyldigheter.
Pröva framställningar om att upphäva behörigheten för en ledamot av parlamentet.
Beslut om godkännande av att bemyndiga parlamentets talman, när denna fungerar som republikens president, att utlysa
extraordinära val till parlamentet eller vägra att kungöra en lag.
Pröva framställningar om att avsluta ett politiskt partis verksamhet.
Pröva klagomål och protester mot beslut och handlingar i valnämnder.
Enskilda personer kan inte begära prövning av lagars m.m. förenlighet med författningen.
Kontaktuppgifter till högsta domstolen finns på
Lagars förenlighet med författningen regleras av
seadus).
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Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsdomstolarna (halduskohus) är första instans i förvaltningsmål. De agerar som oberoende rättsliga myndigheter endast
i första instans.
Regionsdomstolarna (ringkonnakohus) fungerar som överinstans i förvaltningsmål och prövar överklaganden av domar och beslut
från förvaltningsdomstolarna.
Regler om förvaltningsdomstolarnas behörighet, om förfaranden för att väcka talan vid en förvaltningsdomstol och om rättegången
i förvaltningsmål återfinns i förvaltningsprocesslagen (halduskohtumenetluse seadustik).
Förvaltningsdomstolar

Det finns två förvaltningsdomstolar i Estland: Tallinns förvaltningsdomstol (Tallinna Halduskohus) och Tartu förvaltningsdomstol (Ta
rtu Halduskohus).
Förvaltningsdomstolarna är indelade i lokala domstolsavdelningar.
Tallinns förvaltningsdomstol är indelad i två lokala domstolsavdelningar:
Tallinns lokala domstolsavdelning
Pärnu lokala domstolsavdelning
Tartu förvaltningsdomstol är indelad i två lokala domstolsavdelningar:
Tartu lokala domstolsavdelning
Jõhvi lokala domstolsavdelning
Regionsdomstolar

Det finns två regionsdomstolar som fungerar som överinstans i förvaltningsmål:
Tallinns regionsdomstol (Tallinna Ringkonnakohus)
Tartu regionsdomstol (Tartu Ringkonnakohus)
Kontaktuppgifter för domstolarna finns på justitieministeriets webbplats,

avsnittet om domstolar.

Tillgången till kontaktuppgifterna är gratis.
Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt
att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska
kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för
den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
Senaste uppdatering: 08/08/2018

