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Liikmesriikide erikohtud
Eesti
Sellel lehel esitatakse teave Eesti kohtusüsteemi osaks olevate haldus- ja erikohtute kohta.
Erikohtud
Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt võib seaduses sätestada eripädevusega erikohtute loomise. Erakorraliste kohtute moodustamine on keelatud.
Eestis erikohtuid loodud ei ole.
Konstitutsioonikohus
Riigikohus täidab korraga nii kõrgeima astme kohtu kui ka põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu ülesandeid.
Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuna Riigikohus:
lahendab taotlusi kontrollida üldise õigustloova akti või selle andmata jätmise vastavust põhiseadusele;
lahendab taotlusi kontrollida välislepingu vastavust põhiseadusele;
lahendab taotlusi anda seisukoht, kuidas tõlgendada põhiseadust koostoimes Euroopa Liidu õigusega;
lahendab taotlusi ja kaebusi Riigikogu, Riigikogu juhatuse ja Vabariigi Presidendi otsuste peale;
lahendab taotlusi tunnistada Riigikogu liige, Vabariigi President, õiguskantsler või riigikontrolör kestvalt võimetuks oma ülesandeid täitma;
lahendab taotlusi lõpetada Riigikogu liikme volitused;
otsustab nõusoleku andmise Riigikogu esimehele Vabariigi Presidendi ülesannetes kuulutada välja Riigikogu erakorralised valimised või keelduda seaduse
väljakuulutamisest;
lahendab erakonna tegevuse lõpetamise taotlusi;
lahendab kaebusi ja proteste valimiste korraldaja toimingute või valimiskomisjoni otsuste või toimingute peale.
Üksikisikud põhiseaduslikkuse järelevalve taotlusi esitada ei saa.
Riigikohtu kontaktandmed on kättesaadavad Riigikohtu veebilehel.
Põhiseaduslikkuse järelevalvet reguleerib Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus.
Halduskohtud
Esimese astme kohtutena arutavad haldusasju halduskohtud. Eestis tegutsevad halduskohtud iseseisva kohtuasutusena vaid esimesel astmel.
Halduskohtute lahendeid vaatavad nende peale esitatud apellatsioonkaebuste alusel läbi teise astme kohtuna ringkonnakohtud.
Halduskohtu pädevus, halduskohtusse pöördumine ja halduskohtumenetluse kord on sätestatud halduskohtumenetluse seadustikus
seadustikus.
Halduskohtud
Eestis on kaks halduskohut - Tallinna Halduskohus ja Tartu Halduskohus.
Halduskohtud jagunevad kohtumajadeks.
Tallinna Halduskohtul on kaks kohtumaja:
Tallinna kohtumaja
Pärnu kohtumaja
Tartu Halduskohtul on kaks kohtumaja:
Tartu kohtumaja
Jõhvi kohtumaja
Ringkonnakohtud:
Eestis on kaks teise astmena tegutsevat ringkonnakohut.
Tallinna Ringkonnakohus
Tartu Ringkonnakohus
Kohtute kontaktandmed on kättesaadavad kohtute veebilehel
veebilehel. Juurdepääs kontaktandmetele on tasuta.
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