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Instanțe judecătorești naționale
Această pagină conține informații privind organizarea instanțelor de drept comun din Țările de Jos.
Tribunale regionale
De obicei, acțiunea în instanță se introduce la tribunalul regional. În Țările de Jos există unsprezece tribunale regionale.
Fiecare tribunal regional cuprinde mai multe jurisdicții:
drept civil (litigii între cetățeni);
drept administrativ (litigii între cetățeni și autorități publice);
drept penal (infracțiuni și delicte).
sector cantonal (printre altele, în cauzele având ca obiect chiriile, datoriile, căile de atac împotriva amenzilor de circulație, litigiile de muncă și infracțiunile).
Instanțe de apel
Persoanele care nu sunt de acord cu o hotărâre judecătorească pot introduce o cale de atac. Cauzele penale și civile sunt judecate de una dintre cele patru
curți de apel. În cauzele administrative, calea de atac poate fi judecată, în funcție de obiectul cauzei, de către:
Curțile de apel;
Tribunalul Central de Apel;
Tribunalul de Apel în Materie Comercială și Industrială;
Consiliul de Stat (Secția de contencios administrativ).
Curtea Supremă
Curtea Supremă a Țărilor de Jos este instanța judecătorească supremă în materie de drept civil, penal și fiscal. Aceasta poate anula hotărârile curților de
apel (prin casare). Curtea Supremă este, de asemenea, responsabilă de asigurarea uniformității juridice și de dezvoltarea legislației neerlandeze.
Mai multe informații cu privire la organizarea sistemului judiciar pot fi găsite pe site-ul dedicat sistemului judiciar din Țările de Jos.
Baze de date juridice
Pe site-ul dedicat sistemului judiciar este publicată o parte importantă a deciziilor și a hotărârilor pronunțate. Aceste hotărâri sunt puse la dispoziția publicului
prin includerea lor în baza de date disponibilă pe site-ul rechtspraak.nl.
Este gratuit accesul la baza de date?
Da, accesul la baza de date este gratuit.
Linkuri relevante
Sistemul judiciar neerlandez și Curtea Supremă a Țărilor de Jos
Informații în limba engleză privind sistemul judiciar al Țărilor de Jos
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