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Ítélkezési gyakorlat cím szerint

Államtanács (Συμβούλιο της
Επικρατείας)

Legfelsőbb Bíróság (Άρειος Πάγος)
(Polgári és Büntető Semmítőszék)

Más bíróságok

Nincs

Van (2008-tól 2011-ig minden büntető
ítélet)

Nincs

A Legfelsőbb Bíróságon a büntető ítéleteket 2008 óta osztályozzák cím szerint (teljes sorozatok 2011-ig), ezért az ítéletek cím alapján kereshetők. A polgári
jogi és büntető ítéletek közzételi számuk alapján kereshetők.
Az Államtanács és az Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών) ítéletei tekintetében a cím szerinti ítélkezési gyakorlat csak
bírák számára hozzáférhető.
Az Athéni Fellebbviteli Bíróság (Εφετείο Αθηνών) polgári jogi vagy büntető ítéleteket nem tesz fel az internetre. Polgári jogi ítéletek ügyszámmal és
összefoglalóval felkerülnek a megfelelő közigazgatási honlapokra, de ezeket nem osztályozzák. A büntető ítéleteknek sem az ügyszáma, sem a kimenetele
nem kerül fel az internetre.
Példa cím(ek)re
Csalás, nemi erőszak, késedelmes tartásdíjfizetés, vesztegetés
Formátumok
Államtanács és Legfelsőbb Bíróság

Más bíróságok

Dokumentum

Dokumentum

Metaadatok

Milyen más
formátumot
használnak?

Metaadatok
Semmilyet

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (közigazgatási
(más
bíróságok)
bíróságok)

HTML
(közigazgatási
bíróságok)

Semmilyet
(más bíróságok)

További eljárások
Államtanács

Legfelsőbb

Közigazgatási

Bíróságt

bíróságok

Más bíróságok

Van-e információ a fellebbezésekkel kapcsolatban?

Igen

Nem

Igen

Igen

arról, hogy az ügy még folyamatban van-e?

Igen

Nem

Igen

Igen

a fellebbezések eredményéről?

– Nem
– Athéni
Elsőfokú

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

- Athéni
Közigazgatási
Fellebbviteli
Bíróság: igen, ha
nem fellebbezték
meg

Nem

Igen
Igen
Igen

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

Nem
Nem
Nem

a határozat visszavonhatatlanságáról?

további eljárásokról
– egy másik hazai bíróság (Alkotmánybíróság…) előtt?
– az Európai Bíróság előtt?
– az Emberi Jogok Bírósága előtt?

Bíróság (
Πρωτοδικείο
Αθηνών):
Igen (alsóbb
fokú
bíróságoktól
történő
fellebbezés
esetén)

Közzétételi szabályok

Van-e kötelező szabály az ítélkezési gyakorlat
közzétételére vonatkozóan?

nemzeti szinten?

a bíróságok szintjén?

Igen
(személyes adatok – az 1997. évi 2472. törvény, az
Adatvédelmi Hatóság 2/2006. sz. állásfoglalása)

Nincs
(igazgatási célú felhasználás esetén)

Államtanács és Legfelsőbb Bíróság

Más bíróságok

A teljes ítélkezési gyakorlatot közzéteszik, vagy csak – Államtanács: válogatás
válogatást közölnek?

– A Legfelsőbb Bíróság a polgári eljárásról szóló
törvénykönyv 565. cikke szerinti eljárásban hozott

Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság:
válogatás

határozatok kivételével a büntető és polgári ügyekben
hozott határozatok teljes ítélkezési gyakorlatát
közzéteszi.
Válogatás esetén milyen kritériumokat alkalmaznak?

Államtanács : az ügy jelentősége

Anonimizálják-e (a nevek törlésével) az interneten hozzáférhető
bírósági határozatokat?
Ha igen, ez
minden határozatra vonatkozik?

Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság:
az ügy jelentősége

Államtanács

Legfelsőbb Bíróság

Más bíróságok

Nem

Igen

Nem

Igen
– a polgári eljárásról szóló törvénykönyv
565. cikke szerinti eljárásban hozott
határozatok kivételével

Mióta hozzáférhetők a határozatok?

2007

Kapcsolódó linkek
Legfelsőbb Bíróság
Államtanács
Athéni Fellebbviteli Bíróság
Athéni Közigazgatási Fellebbviteli Bíróság
Athéni Elsőfokú Közigazgatási Bíróság
Athéni Elsőfokú Bíróság
Utolsó frissítés: 25/06/2018
E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

