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Vnitrostátní obecné soudy
Řecko
Obecné soudy – úvod
Civilní soudy
Všechny občanskoprávní spory se předkládají civilním soudům, včetně nesporných řízení, která pod tyto soudy spadají ze zákona.
Civilní soudy jsou:
Nejvyšší soud
Odvolací soud
Soud prvního stupně zasedající ve vícečlenném senátu
Soud prvního stupně tvořený samosoudcem
Smírčí soud
Trestní soudy
Trestní soudy projednávají trestní věci.
Trestní soudy jsou:
Nejvyšší soud
Odvolací soudy zasedající v pětičlenném senátu
Soudy zasedající ve smíšené porotě
Odvolací soudy zasedající ve smíšené porotě
Odvolací soudy zasedající ve tříčlenném senátu
Soudy pro méně závažné trestné činy zasedající ve tříčlenném senátu
Soudy pro méně závažné trestné činy tvořené samosoudcem
Soud pro drobné delikty
Soudy pro mladistvé
Ve smyslu zvláštních právních předpisů vykonávají pravomoc v trestním řízení také:
Vojenský soud pozemního vojska
Vojenský soud námořnictva
Vojenský soud letectva
Tyto soudy projednávají případy jako zvláštní trestní soudy.
Tyto soudy projednávají případy týkající se protiprávního jednání vojáků v činné službě v pozemním vojsku, v námořnictvu a letectvu.
Správní soudy
Správní soudy jsou určeny k řešení správních sporů mezi orgány státní správy a občany.
Obecnými správními soudy jsou správní soudy prvního stupně a odvolací správní soudy.
Správní soudy jsou tvořené samosoudcem nebo zasedají v senátech tvořených třemi soudci v závislosti na peněžní hodnotě příslušného sporu. Projednávají
daňové věci, spory v oblasti sociálního zabezpečení a pojištění a také spory správní povahy mezi občany a státem, úřady místní samosprávy nebo obcemi.
Správní soudy prvního stupně zasedající v tříčlenném senátu projednávají rovněž odvolání proti nařízením správních soudů prvního stupně tvořených
samosoudcem.
Odvolací správní soudy projednávají odvolání proti nařízením správních soudů prvního stupně zasedajících v tříčlenném senátu. Rozhodují také v první
instanci o žádostech o zrušení správních aktů týkajících se pracovních poměrů státních zaměstnanců (propuštění, opomenutí jmenovat do funkce nebo
povýšení atd.).
Úřad vrchního inspektora státní správy spadá do rámce obecných správních soudů. Vrchní inspektor státní správy odpovídá za správní inspekci výše
uvedených správních soudů a podává odvolání proti jejich rozhodnutím.
Státní rada projednává:
Žádosti o zrušení správních aktů z důvodu porušení zákona, překročení nebo zneužití pravomoci, nepříslušnosti nebo formálního pochybení.
Odvolání proti rozhodnutí služebních orgánů o povýšení, propuštění, snížení stupně aj. podané zaměstnanci státní správy, armády, místní správy aj.
Opravné prostředky proti rozhodnutí správních soudů.
Právní databáze
Internetová stránka Nejvyššího soudu. Přístup k databázi je zdarma.
Databáze trestního rejstříku řeckých občanů s neznámým místem narození nebo narozených v zahraničí a cizích státních příslušníků.
Související odkazy
Nejvyšší soud
Soud prvního stupně v Aténách
Soud prvního stupně v Soluni (Thessaloniki)
Soud prvního stupně v Pireu
Státní rada
Účetní dvůr
Státní zastupitelství pro soudy prvního stupně v Aténách
Správní soud prvního stupně v Aténách
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