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Verkkosivuilla saatavilla oleva oikeuskäytäntö
Päätösten julkistaminen / Otsikointi

Oikeuskäytäntö julkistetaan otsikoittain

Korkein hallinto-oikeus
(Symboulio tis Epikrateias)

Korkein oikeus (Areios Pagos, ylin
Muut tuomioistuimet
tuomioistuin siviili- ja rikosoikeuden alalla)

Ei

Kyllä (kaikki vuosina 2008–2011 annetut
rikostuomiot)

Ei

Korkeimman oikeuden rikosoikeudelliset tuomiot on luokiteltu otsikoittain vuodesta 2008 (täydellinen sarja vuoteen 2011). Tuomioihin pääsee siis
tutustumaan kyseessä olevan tuomion otsikon mukaan. Siviili- ja rikosoikeudellisia tuomioita voi hakea julkaisunumeron perusteella.
Korkeimman hallinto-oikeuden ja Ateenan hallinnollisen muutoksenhakutuomioistuimen (Dioikitiko Efeteio Athinon) tuomioiden osalta otsikoittain luokiteltu
oikeuskäytäntö on vain tuomarien käytettävissä.
Ateenan muutoksenhakutuomioistuin (Efeteio Athinon) ei julkaise siviili- eikä rikosoikeudellisia tuomioita verkossa. Siviilioikeudellisten päätösten numerot ja
niiden tiivistelmät pannaan asiaomaisen viranomaisen verkkosivuille, mutta niitä ei luokitella. Rikosoikeudellisista tuomioista ei julkaista edes numeroa eikä
tiivistelmää.
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Korkein hallinto-oikeus ja korkein oikeus

Onko julkaistu koko oikeuskäytäntö vai ainoastaan
valikoitu osa siitä?

Muut tuomioistuimet

– Korkein hallinto-oikeus: valikoitu osa
– Korkein oikeus julkaisee koko oikeuskäytännön eli
sekä rikos- että siviili-oikeu-delliset päätökset, lukuun
ottamatta siviili-prosessilain 565 §:n mukaista

– Ateenan hallinto-tuomio-istuin: valikoitu
osa

menettelyä
Jos kyseessä on valikoitu osa,

– Korkein hallinto-oikeus: asian tärkeys

– Ateenan hallinto-tuomio-istuin: asian

mitkä ovat valintaperusteet?

Julkaistaanko tuomioistuimen päätökset verkossa ilman tunnistetietoja
(nimettöminä)?
Jos julkaistaan,
koskeeko se kaikkia päätöksiä?
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Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat
saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai
mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät
välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

