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Събиране на доказателства
Член 2 – Замолени съдилища
Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Държава: Естония
Инструмент: Събиране на доказателства
Вид компетентност: Замолен съд
Съгласно информацията, която предоставихте, e намерен повече от един съд/орган, компетентен по този правен инструмент. Вижте списъка:
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
Член 3 – Централен орган
Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Estonia
Телефон: (372) 620 8183
Факс: (+372) 620 8109
Електронна поща: central.authority@just.ee
Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите
Молбите и съобщенията се изготвят на официалния език на замолената държава членка, тоест на естонски език.
Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения
Молбите могат да се изпращат по пощата, по факс или по електронната поща.
Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства
Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)
Suur-Ameerika 1
10122 Tallinn
Estonia
Телефон: (372) 620 8183
Факс: (+372) 620 8109
Електронна поща: central.authority@just.ee
Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2
Споразумение между Република Латвия, Република Естония и Република Литва за правна помощ и отношения между съдебните органи.
Споразумение между Република Естония и Република Полша за правна помощ и правни отношения по граждански, трудови и наказателни дела.
Последна актуализация: 02/10/2020
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

