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Izvirna jezikovna različica te strani
je bila pred kratkim spremenjena. To
jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change
Pravosodni sistemi držav članic

estonščina

Estonija
Ta razdelek predstavlja pregled sodnega sistema v Estoniji.
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega
strojno prevedenega besedila.
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Organizacija sodstva – pravosodni sistemi
Estonska ustava določa, da sodno oblast izvajajo samo sodišča, ta pa so pri tem neodvisna. Soditi morajo v skladu z ustavo in drugimi zakoni. V skladu z
ustavo je v Estoniji za sojenje pristojna izključno sodna oblast. Sodišča so pri izvajanju nalog ločena od izvršilne in zakonodajne oblasti.
Estonski sodni sistem se deli na tri ravni: Okrajna in upravna sodišča so sodišča prve stopnje. Estonija ima štiri okrajna sodišča: okrajno sodišče v Harjuju,
okrajno sodišče v Viruju, okrajno sodišče v Tartuju in okrajno sodišče v Pärnuju. Upravni sodišči sta dve: upravno sodišče v Talinu in upravno sodišče v
Tartuju. Okrajna sodišča in upravna sodišča so razdeljena na sodne palače.
Okrožna sodišča so sodišča druge stopnje in obravnavajo pritožbe zoper odločitve sodišč prve stopnje. Okrožni sodišči sta dve: okrožno sodišče v Talinu in
okrožno sodišče v Tartuju.
Vrhovno sodišče je sodišče najvišje stopnje in obravnava kasacijske pritožbe zoper odločbe sodišč druge stopnje. V estonskem sodnem sistemu ni
ustavnega sodišča. Naloge sodišča za oceno ustavnosti izvaja vrhovno sodišče.
Upravljanje sodišč
Sodišča prve in druge stopnje upravlja ministrstvo za pravosodje skupaj s svetom za upravljanje sodišč. Svet za upravljanje sodišč je svetovalni organ,
vzpostavljen za vodenje sodnega sistema, njegovo delo pa usmerja predsednik vrhovnega sodišča. Delo sodišč prve in druge stopnje se financira iz
državnega proračuna v okviru proračuna ministrstva za pravosodje. Vrhovno sodišče je sámo odgovorno za svoje upravljanje in ima svoj proračun.
Svet za upravljanje sodišč sestavljajo:
predsednik vrhovnega sodišča (tudi predsednik sveta),
pet sodnikov, ki jih za tri leta imenuje zbor vseh sodnikov (en banc),
dva člana estonskega parlamenta,
odvetnik, ki ga imenuje odbor odvetniške zbornice,
generalni državni tožilec ali državni tožilec, ki ga imenuje prvi,
pravosodni kancler ali predstavnik, ki ga imenuje prvi,
minister za pravosodje ali predstavnik, ki ga imenuje prvi; ta sodeluje na sejah sveta in ima pravico govoriti.
Minister za pravosodje lahko skliče sejo, vendar nima glasovalne pravice.
Svet daje soglasje k:
določitvi krajevne pristojnosti sodišč, sestavi sodišč, natančni lokaciji sodišč in sodnih palač, določitvi števila sodnikov s trajnim mandatom na sodiščih in v
sodnih palačah ter števila sodnikov porotnikov,
imenovanju predsednikov sodišč in njihovi predčasni razrešitvi,
določitvi notranjih pravil sodišč,
določitvi števila kandidatov za sodniško funkcijo,
določitvi posebnega dodatka za vodje sodnih palač,
določitvi postopkov za zbiranje in predložitev podatkov iz registrov v informacijskem sistemu sodišča,
določitvi načina in višine plačila za sodnike porotnike.
Svet mora:
podati predhodno mnenje o načelih, ki se uporabijo pri pripravi in dopolnitvah letnih proračunov sodišč,
podati mnenje o kandidatih za prosto delovno mesto sodnika na vrhovnem sodišču,
podati mnenje o razrešitvi sodnika,
vnaprej proučiti poročilo, ki ga bo parlamentu predstavil predsednik vrhovnega sodišča glede sodne uprave, sodstva in enotne uporabe predpisov,
razpravljati o drugih vprašanjih na pobudo predsednika vrhovnega sodišča ali ministra za pravosodje.
Hierarhija sodišč
Estonski sodni sistem se deli na tri ravni:
okrajna sodišča in upravna sodišča so sodišča prve stopnje,
okrožna sodišča (pritožbena sodišča) so sodišča druge stopnje,
vrhovno sodišče je pritožbeno sodišče najvišje stopnje (kasacija).
Kot sodišča splošne pristojnosti okrajna sodišča obravnavajo civilne, kazenske in prekrškovne zadeve. Kot sodišča prve stopnje upravna sodišča
obravnavajo tiste upravne zadeve, za katere so po zakonu pristojna. Okrožna sodišča so sodišča druge stopnje in obravnavajo pritožbe zoper sodbe okrajnih
in upravnih sodišč. Vrhovno sodišče je sodišče najvišje stopnje in obravnava kasacijske pritožbe zoper odločbe okrožnih sodišč. Vrhovno sodišče je tudi
sodišče za oceno ustavnosti.

Pravne zbirke podatkov
Splošne informacije o estonskem pravnem sistemu so na voljo na spletišču ministrstva za pravosodje.
Pregled sodnega sistema v Estoniji je na voljo tudi na spletišču sodišč.
Ali je dostop do te zbirke podatkov brezplačen?
Dostop do informacij o estonskem pravnem in sodnem sistemu je brezplačen.
Zadnja posodobitev: 03/08/2017
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda
še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali
podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno
obvestilo.

