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Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I
Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2
Článek 86 občanského soudního řádu.
Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39
Krajské soudy
Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Země: Estonsko
Nástroj: Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I
Druh pravomoci: Soudy rozhodující o návrzích
Na základě vámi uvedených informací bylo nalezeno více soudů/orgánů příslušných pro tento právní nástroj. Jejich seznam je uveden níže:
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
Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2
Okresní soudy
Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Země: Estonsko
Nástroj: Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení Brusel I
Druh pravomoci: Odvolací soudy
Na základě vámi uvedených informací bylo nalezeno více soudů/orgánů příslušných pro tento právní nástroj. Jejich seznam je uveden níže:
Riigikohus
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus
Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44
Upozorňujeme, že výchozí
verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje,
zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Odvolání k Nejvyššímu soudu
Poslední aktualizace: 07/10/2020
Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny,
které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli
odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států
odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

