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Право на държавите-членки - Гърция
Настоящата страница ви предоставя информация за съдебната система в Гърция.
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Конституцията е над всички национални правни инструменти, следвана, по реда им на значимост в йерархията, от
законите, указите на президента и административните актове. Учредителните договори на Европейския съюз са на едно
ниво по важност с Конституцията, докато останалите международни правни инструменти имат предимство пред
националните правни инструменти, с изключение на Конституцията.

Институционална рамка
Институции, компетентни да приемат правни норми
Когато възникне необходимост от изменение или допълване на действащото законодателство, от установяване на нови
правни норми или интегриране на международни правни разпоредби в националното законодателство:
компетентият министър възлага на специална законодателна комисия да изготви законопроект.
Законодателен процес
Законопроектът, изготвен от специалната законодателна комисия, се изпраща на централната законодателна комисия
към Генералния секретариат на правителството, където се извършва проверка за спазването на законодателната
техника, както и за съблюдаването на други меродавни аспекти (конституционосъбразност, съвместимост с нормите на
международното право).

След това законопроектът се внася в Парламента, придружен от обяснителен доклад, в който се посочват мотивите и
целите на предлаганите разпоредби. Ако законопроектът води до разходи от държавния бюджет, задължително се
изготвят специален доклад за разноските и сравнителен доклад за разноските, като последният се съставя от държавната
служба за общо счетоводство (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). Законопроектите се придружават и от анализ на
въздействието, както и от доклад относно обществената консултация, проведена преди внасянето на проекта, като в
определени случаи се допускат изключения от това правило.
Председателят на Парламента подлага законопроекта на обсъждане в пленарна зала или във временна или постоянна
парламентарна комисия. Указите за изпълнение на законите се издават от Президента на Републиката по предложение
на компетентните министри. Някои законови разпоредби оправомощават административните органи да приемат
нормативни актове за уреждането на по-специфична материя, на въпроси, които са от интерес на местно равнище, както
и на въпроси от техническо естество или с по-малка значимост.
Съгласно член 28 от Конституцията, след ратифицирането им по законодателен път международните конвенции стават
неделима част от гръцкия правен ред и се ползват с предимство пред всички останали по-ранни разпоредби, които им
противоречат, с изключение на разпоредбите на Конституцията.
Регламентите на Еврпейския съюз имат универсално правно действие във всички държави членки. Те са задължителни и
се прилагат пряко във всяка държава членка.
Транспонирането на директивите се извършва чрез закон, указ на президента или министерско решение.
В рамките на един месец след приемането му от Парламента законът се подписва от компетентните министри, след което
се подписва и обнародва от Президента на републиката.
Датата на влизане в сила на закона се посочва в самия него. Ако това не е направено, съгласно член 103 от уводния акт
на Гражданския кодекс законът влиза в сила 10 дни след публикуването му в гръцкия Държавен вестник ( Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως).
По правило законите за ратифициране на конвенции влизат в сила в деня на публикуването им в Държавен вестник, а
конвенцията започва да поражда правно действие от датата, посочена в текста на самата конвенция.
На уебсайта на Парламента на Гърция могат да бъдат намерени онлайн текстовете на всички закони, гласувани от
22 октомври 1993 г. досега. Освен това на уебсайта на Националната печатница можете да търсите в индекса
годишните списъци (от 1890 г. насам) на приетите законопроекти и на указите на президента, техния предмет и броя на
Държавен вестник, в който са публикувани.
Компетентентен да инициира внасяне на изменения в закона е съответният ресорен министър.
Законите остават в сила до отмяната им с нов закон.

Бази данни с правна информация
1. Националната печатница разполага с

пълна база данни с правна информация и я актуализира редовно.

Достъпът до тази база данни е безплатен (член 7 от Закон № 3861/2010 г., Държавен правителствен вестник, том І,
стр. 112 от 13.7.2010 г.).
2.

Пълна база данни с правна информация се поддържа и притежава и от дружествата Intracom и Hol.

Достъпът до нея е платен.
3. Уебсайт на

Държавния юридически съвет

Достъпът е безплатен.
Връзки по темата

Парламент на Гърция
Национална печатница
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от
Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все
още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на

информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна
информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
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