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Bendrieji nacionaliniai teismai
Šiame skyriuje pateikiama informacija apie Nyderlandų bendrosios kompetencijos teismų sistemą.
Apylinkės teismai
Dauguma teismo procesų pradedami apylinkės teisme (nyd. rechtbank). Nyderlanduose yra 11 apylinkės teismų.
Kiekvieną teismą sudaro keli skyriai:
civilinės teisės (piliečių tarpusavio ginčai);
administracinės teisės (piliečių ginčai su valdžios institucijomis);
baudžiamosios teisės (nusikalstamos veikos);
vietinių bylų (nyd. kantonzaken, susijusių su nuoma, skolomis, už kelių eismo taisyklių pažeidimus skiriamų baudų apskundimu, darbo ginčais ir nedideliais
pažeidimais).
Apeliaciniai skundai
Bylos šalis, kuri nesutinka su apylinkės teismo sprendimu, gali jį apskųsti apeliacine tvarka. Baudžiamąsias ir civilines bylas nagrinėja vienas iš keturių
apeliacinių teismų (nyd. gerechtshoven). Administracinėse bylose, priklausomai nuo dalyko, apeliacinį skundą gali nagrinėti:
apeliacinis teismas;
Centrinis apeliacinisų teismas (nyd. Centrale Raad van Beroep);
Prekybos ir pramonės apeliacinis teismas (nyd. College van Beroep voor het Bedrijfsleven);
Valstybės tarybos (nyd. Raad van State) administracinių ginčų skyrius (Afdeling bestuursrechtspraak).
Aukščiausiasis Teismas (Hoge Raad)
Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas yra aukščiausios pakopos Nyderlandų teismas civilinės, baudžiamosios ir mokesčių teisės srityje. Aukščiausiasis
Teismas gali panaikinti sprendimus, ypač apeliacinių teismų nutartis (jų nutartis Aukščiausiajame Teisme galima apskųsti teisės aspektais – šis procesas
žinomas kaip kasacija (nyd. cassatie)). Aukščiausiasis Teismas taip pat atsakingas už teisinio vienodumo užtikrinimą ir Nyderlandų teisės raidą.
Daugiau informacijos apie tai, kaip sudaryta teismų sistema, galima rasti interneto svetainėje rechtspraak.nl.
Teisinių duomenų bazės
Teismai skelbia didelę priimamų nutarčių dalį. Šios nutartys ir sprendimai visuomenei paskelbiami juos įtraukus į interneto svetainės rechtspraak.nl duomenų
bazę.
Ar šia duomenų baze galima naudotis nemokamai?
Taip, prieiga yra nemokama.
Susijusios nuorodos
Nyderlandų teismų sistema ir Nyderlandų Aukščiausiasis Teismas
Informacija apie Nyderlandų teismų sistemą (anglų kalba)
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Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

