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Specializuoti nacionaliniai teismai
Görögország
Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie specializuotų teismų organizavimą Graikijoje.
Audito Rūmai
Audito Rūmai, kaip numatyta Konstitucijos 98 straipsnyje, yra dvilypis aukščiausiasis teismas, vykdantis teismines ir administracines funkcijas. Jis išlaiko
savo teisminį pobūdį, kai naudojasi savo administraciniais įgaliojimais. Audito Rūmų sudėtis panaši į Valstybės Tarybos sudėtį. Audito Rūmai atlieka savo
pareigas plenariniame posėdyje, trimis skyriais ir etapais.
Pagrindinės direktorato pareigos:
Valstybės ir vietos valdžios institucijų arba kitų viešosios teisės reglamentuojamų juridinių asmenųišlaidų kontrolė.
Didelės ekonominės vertės sutarčių, su kuriomis rangovas yra valstybė arba jai prilygintas asmuo, auditas.
Valstybės apskaitos pareigūnų, vietos valdžios institucijų ar kitų viešosios teisės subjektųsąskaitų auditas
Nuomonė dėl įstatymų, susijusių su pensijomis arba tarnybos, suteikiančios teisę į pensiją, pripažinimu, projektų.
Parengti ir pateikti Parlamentui pranešimą apie dabartinę padėtį ir valstybės balansą
Bylinėjimasis dėl pensijų skyrimo.
Nagrinėti bylas, susijusias su civilinių ar karinių pareigūnų atsakomybe už bet kokią žalą, padarytą dėl tyčinių ar neatsargumo valstybėje.
Audito Rūmų sprendimų Valstybės Taryba neperžiūri.
Kiti teismai
Karo teismas, Jūrų teismas ir komercinis teismas
Tai yra specialūs baudžiamieji teismai. Visoms kariuomenės, karinio jūrų laivyno ar aviacijos karinio personalo padarytoms nusikalstamoms veikoms (be
išimčių) taikoma pirmiau nurodytų teismų jurisdikcija.
Aukščiausiasis specialusis teismas
Aukščiausiasis specialusis teismas (Aukščiausiasis Teisingumo Teismas) yra specialusis teismas, turintis konstitucinio teismo statusą ta prasme, kad
dauguma jo jurisdikcijai priklausančių ginčų yra konstitucinio pobūdžio. Visų pirma jis yra numatytas Konstitucijos 100 straipsnyje ir turi specialią
kompetenciją spręsti dėl parlamento rinkimų teisėtumo, įgaliojimų netekimo arba trijų aukščiausių šalies teismų konfliktų sprendimo. ADP sprendimai yra
galutiniai, todėl negali būti skundžiami.
Ją sudaro Valstybės tarybos pirmininkas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Audito Rūmų pirmininkas, keturi Valstybės Taryba ir keturi Aukščiausiojo
Teismo pareigūnai (burtų keliu skiriami nariai kas dvejus metus).
Teismui pirmininkauja vyriausias iš Valstybės Tarybos arba Aukščiausiojo Teismo pirmininkų. Kai jis nagrinėja bylas, susijusias su konfliktų pašalinimu ir
ginčų dėl materialinio nekonstitucingumo ar formalaus įstatymo sąvokos sprendimu, į dviejų nuolatinių teisės mokyklų dėstytojų sudėtį įtraukiami du
nuolatiniai Graikijos universitetų teisės mokyklų dėstytojai.
Specialusis teismas, nagrinėjantis bylas dėl šmeižto
Šis teismas yra numatytas Konstitucijos 99 straipsnyje ir Įstatyme Nr. 693/1977 bei apeliaciniuose skunduose dėl baudžiamojo proceso prieš teismo
pareigūnus. Valstybės tarybos pirmininką sudaro Valstybės tarybos pirmininkas ir Valstybės teismo patarėjas, eachice, Audito Rūmų patarėjas, du nuolatiniai
Graikijos universitetų teisės mokyklų dėstytojai ir du advokatai (burtų keliu skiriami Aukščiausiosios advokatų drausmės komisijos nariai).
Specialus ministrų atsakomybės teismas
Šis teismas numatytas Konstitucijos 86 straipsnyje.
Šešis Valstybės tarybos narius ir septynis Aukščiausiojo apeliacinio teismo narius, kuriuos po baudžiamojo persekiojimo šaukia Parlamento pirmininkas,
kiekvienai konkrečiai bylai įsteigia šeši Valstybės tarybos nariai ir septyni Aukščiausiojo Teismo nariai. Teismo procesas vyksta kaip viešas Parlamento
posėdis ir jam vadovauja pirmiau minėtų Aukščiausiųjų teismų nariai, kurie turi būti paskirti arba paaukštinti tiek, kiek turėjo iki pasiūlymo dėl baudžiamojo
persekiojimo pateikimo. Specialiajam teismui pirmininkauja burtų keliu išrinkti Aukščiausiojo Teismo nariai, o to paties lygio narių atveju – aukščiausio lygio
pareigūnai. Prokuroras yra Aukščiausiojo apeliacinio teismo prokuratūros narys, į kurį skiriamas jo pakaitinis narys.
Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso nagrinėti bylas, susijusias su nusikalstamų veikų, kurias padarė Vyriausybės nariai arba valstybės sekretoriai
eidami savo pareigas, padarymu, su sąlyga, kad parlamentas kreipiasi į šį teismą.
Specialusis darbo teismas
Šis teismas yra numatytas Konstitucijos 88 straipsnyje.
Ją sudaro Konstitucijos 99 straipsnyje numatyto specialiojo teismo nariai, dalyvaujant papildomam nuolatiniam mokytojui ir advokatui.
Jis yra atsakingas už ginčų dėl teismo pareigūnų (visų rūšių) darbo užmokesčio ir pensijų nagrinėjimą, kai atitinkamų teisinių klausimų sprendimas gali turėti
įtakos didesnio asmenų rato darbo užmokesčiui, pensijai ar mokestinei padėčiai.
Teisės duomenų bazės
Preliminaraus sprendimų skaičiaus santrauka pateikiama Audito Rūmų interneto svetainėje.
Susijusios nuorodos
Audito Rūmai
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