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Vnitrostátní systémy soudní moci
Kypr
Organizace soudnictví – systémy soudní moci
Správa soudů
Kypr byl do roku 1960 britskou kolonií a zavedené právní systémy jsou téměř výhradně založené na britském právním systému s tím, že právní předpisy byly
schvalovány na základě zásad zvykového práva a spravedlnosti.
Právní systém, platný od vzniku Kyperské republiky, je i nadále ovlivňován britským právním systémem. Soudy Kyperské republiky používají tyto zákony:
Ústavu Kyperské republiky (Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας)
Zákony zachované na základě článku 188 ústavy
Zásady zvykového práva a zásady spravedlnosti
Zákony schválené poslaneckou sněmovnou po vyhlášení nezávislosti (Βουλή των Αντιπροσώπων).
Po přistoupení Kyperské republiky k Evropské unii v roce 2004 byla ústava Kyperské republice pozměněna tak, aby evropské právo mělo nadřazené
postavení.
Druhy soudů – krátký popis
Na Kypru existují soudy dvou instancí: Nejvyšší soud (Ανώτατο Δικαστήριο) (druhé instance) a různé soudy první instance vyjmenované níže:
NEJVYŠŠÍ SOUD (ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
OKRESNÍ SOUDY (ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
POROTNÍ SOUDY (ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΑ)
RODINNÉ SOUDY (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ)
SOUD PRO VĚCI REGULOVANÉHO NÁJEMNÉHO (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΝ)
SOUD PRO PRACOVNĚPRÁVNÍ SPORY (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
VOJENSKÝ SOUD (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
Právní databáze
Oficiální právní databáze dosud neexistuje. Existuje řada soukromých právních databází, z nichž některé poskytují služby svým předplatitelům a některé
nabízí bezplatný přístup.
Obsahují informace o soudních rozhodnutích a primární právní předpisy.
Související odkazy
Nejvyšší soud Kypru (Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου)
Poslední aktualizace: 02/07/2020
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