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Europene: Dreptul civil.

Izvoare de drept
Tipuri de instrumente juridice — descriere
Termenul „izvoare de drept” este utilizat cu trei sensuri:
1. izvoarele de drept material — izvoare materiale de drept;
2. izvoare de drept în sensul episteologice — surse de cunoaștere a dreptului;
3. izvoare de drept în sens formal — izvoare oficiale de drept.
În funcție de modalitățile juridice și de forma obligatorie a acestora, se disting în mod tradițional patru tipuri de izvoare de drept:
cutuma;
un precedent (al ordinii judecătorești);
acte normative normative;
contracte cu caracter normativ;
principiile generale de drept;
bunul simț;
cărți, literatură juridică și rapoarte ale experților;
tratate internaționale, în cazul în care sunt încorporate în mod corespunzător în sistemul juridic al Republicii Slovace.
Ierarhia normelor
Unul dintre principiile de bază ale sistemului juridic slovac este ierarhia normelor. Înțelegerea locului său adecvat în ceea ce
privește practica legislativă și punerea sa în aplicare este extrem de importantă din punctul de vedere al legalității. Cu toate
acestea, ierarhia normelor nu este pur și simplu o chestiune de întâietate logică sau de subordonare. Ierarhia se referă la întreaga
emisiune a autorității legitime. Aceasta include, de asemenea, imperativul categoric conform căruia o dispoziție juridică nu poate fi
stabilită decât de un organism autorizat în acest sens printr-un act, în limitele legii respective și al propriilor sale competențe
legislative.
Dispozițiile legale sunt clasificate prin „forță juridică”. Forța juridică se referă la proprietățile dispozițiilor legale, prin care o
dispoziție este subordonată altei dispoziții (și anume, o dispoziție cu o forță juridică mai mare) sau atunci când o dispoziție este
derivată dintr-o dispoziție de forță juridică mai mare. Într-o situație care implică dispoziții legale cu o forță juridică diferită, dispoziția
mai slabă nu poate fi în contradicție cu cea mai puternică, în timp ce dispoziția mai puternică poate să prevaleze asupra celei mai
slabe.
În funcție de gradul de forță juridică, este posibilă organizarea legislației după cum urmează:
Legislație primară (acte)
legi constituționale (întotdeauna primare)

legi (primare sau derivate din legile constituționale)
Legislație secundară (de rang inferior legilor)
Reglementări guvernamentale — întotdeauna secundare
prevederi legale stabilite de organismele administrației centrale (întotdeauna, legislație secundară)
dispoziții juridice stabilite de organismele administrației locale (legislație primară sau secundară)
dispoziții juridice stabilite în mod excepțional de anumite organisme, altele decât cele ale administrației (întotdeauna,
legislație secundară).
În acest sistem juridic, când un anumit act are prevalență, înseamnă că toate celelalte dispoziții legale trebuie să se bazeze pe
acest act, să fie compatibile cu acesta și să nu îl contrazică. Concret, dacă o dispoziție juridică de rang inferior contrazice o
dispoziție de rang superior, trebuie respectată cea din urmă.

Cadrul instituțional
Instituții competente de adoptarea normelor juridice
Autoritățile enumerate mai jos au competența de a adopta dispoziții legale (organisme statutare):
Consiliul Național al Republicii Slovace — Constituția, acte constituționale, legi, tratate internaționale este mai mare decât
legile, tratatele internaționale cu forța de aplicare a legii
Guvernul Republicii Slovace — reglementări guvernamentale
Ministere și alte organisme guvernamentale centrale — decrete, declarații și măsuri
Autoritățile municipale și municipale — reglementări general obligatorii
Autoritățile municipale și municipale și organismele guvernamentale locale — reglementări cu aplicabilitate generală
Procesul de adoptare
Etapele procesului legislativ:
depunerea unui proiect de lege
discutarea proiectului de lege
votul (decizia privind proiectul de lege)
semnarea proiectului de lege
promulgarea (publicarea) actului legislativ

Procesul decizional
Procesul legislativ
Depunerea unei legi — deschiderea unei legislații
Proiect de lege în temeiul articolul 87 alineatul (1) din Legea nr. 460/1992 Coll. (Constituția Republicii Slovace) poate fi depusă de
către:
comitetele Consiliului Național al Republicii Slovace
membrii Consiliului Național al Republicii Slovace.
Guvernul Republicii Slovace
Facturile prezentate sunt prevăzute la punctul cu o expunere de motive.
Discutarea proiectului de lege
În conformitate cu Regulamentul de procedură al Consiliului Național al Republicii Slovace (Legea nr. 350/1996), facturile trec prin
trei lecturi.
1. Are loc o dezbatere generală în primă lectură cu privire la fond sau la „filosofie” a legii propuse. Nu este posibilă depunerea
amendamentelor în această lectură.
2.

2. La a doua lectură, proiectul de lege este discutat de către comitetul (comitetele) național (e) la care acesta (acestea) a (u)
fost atribuit (e). Fiecare lege trebuie să treacă prin intermediul Comitetului Constituțional, în special în ceea ce privește compa
tibilitatea acesteia cu Constituția slovacă, actele constituționale, tratatele internaționale care leagă Republica Slovacă, actele
cu putere de lege și dreptul Uniunii Europene. După aceasta, se pot depune amendamente și completări, iar acestea sunt
votate după încheierea dezbaterilor în comisie. Acesta este motivul pentru care diferitele poziții trebuie să fie reunite înainte
de discutarea proiectului de lege în cadrul Consiliului Național. În cazul în care comisia competentă aprobă raportul comun al
comitetelor, prin rezoluție specială, proiectul de lege va fi transmis Consiliului Național al Republicii Slovace. Acesta
constituie baza dezbaterii și a votului Consiliului Național al Republicii Slovace privind propunerea în a doua lectură.
3. A treia lectură se limitează la acele dispoziții din proiectul de lege pentru care au fost aprobate modificări sau adăugiri la a
doua lectură. În a treia lectură, numai membrii parlamentului pot prezenta corecturi ale erorilor de redactare legislative și ale
greșelilor de gramatică și ortografie. Amendamentele destinate eliminării altor erori trebuie depuse de cel puțin 30 membri ai
Consiliului Național. După ce au fost discutate, acestea sunt supuse la vot cu privire la proiectul de lege în ansamblu.
Votul (decizia privind proiectul de lege)
Pentru ca o lege să fie adoptată, aceasta trebuie să fie votată de cel puțin jumătate dintre membrii prezenți.
Constituția poate fi modificată, iar articolele individuale abrogate numai dacă au fost adoptate cu majoritate calificată, ceea ce
înseamnă trei cincimi din totalul membrilor Consiliului Național (adică 3/5 din 150).
Consiliul național întrunește cvorumul în cazul în care cel puțin jumătate dintre membrii săi sunt prezenți.
Semnarea proiectului de lege
Proiectul de lege adoptat este semnat de:
Președintele Republicii Slovace
președintele Consiliului Național
prim-ministrul
Această etapă a procedurii constă în verificarea conținutului, a corectitudinii procedurale și a formei finale a facturii adoptate. Prin
semnătură, acești titulari de funcții constituționale de cel mai înalt rang aprobă dispoziția în forma sa actuală.
Președintele are dreptul de a exercita ceea ce se numește „drept de veto suspensiv” și de a refuza să semneze un act adoptat pe
motiv de conținut defectuos. Acesta trebuie apoi să trimită actul adoptat, împreună cu observațiile sale, Consiliului Național care
urmează să fie dezbătut din nou.
Actul returnat trece prin a doua și a treia lectură, moment în care Consiliul Național poate — dar nu trebuie — să ia în considerare
observațiile Președintelui. Consiliul Național poate revoca dreptul de veto suspensiv prin vot din nou, caz în care actul trebuie
promulgat, chiar și fără semnătura președintelui.
Promulgarea (publicarea) actului legislativ
Promulgarea este etapa finală a procesului legislativ. Dispozițiile legale privind aplicarea teritorială la nivel național sunt publicate
oficial în Zbierka zákonov (Colecția actelor legislative) din Republica Slovacă, care este publicată de Ministerul Justiției din
Slovacia. Colecția legislativă este un instrument public de editare al Republicii Slovace. Colectarea legilor este emisă în format
electronic și pe suport de hârtie. Forma formelor de culegere a legilor, pe suport electronic și pe suport de hârtie, are aceleași
efecte juridice și același conținut. Formularul electronic de colectare a legii este disponibil gratuit prin intermediul portalului EURLex.
Intrarea în vigoare/efectul
Legislația intră în vigoare la data declarației lor în Colecția de legi.
Legile intră în vigoare în a cincisprezecea zi de la data promulgării colectării actelor, cu excepția cazului în care intră în vigoare o
dată ulterioară de intrare în vigoare.
Alte acte devin obligatorii la data declarării lor în actele de colectare a actelor.
Modalități de soluționare a litigiilor care apar între diverse origini ale legii
Un act normativ de o forță juridică inferioară nu ar trebui să contravină unui act normativ de drept superior.

Un act normativ poate fi anulat sau modificat numai printr-un act legislativ de același rang sau de rang superior.
În cazul unei incoerențe în legislația aceleiași forțe juridice, practica juridică este aceea de a soluționa astfel de contradicții, în
conformitate cu principiul că regulamentul ulterior abrogă sau modifică o normă mai veche și în conformitate cu principiul potrivit
căruia o normă specială abrogă sau modifică o regulă generală.
Curtea Constituțională a Republicii Slovace verifică și decide cu privire la conformitate:
actele cu putere de lege
Reglementări guvernamentale, acte legislative în general obligatorii ale ministerelor și ale altor organisme guvernamentale
centrale cu Constituția, actele constituționale și legile
reglementări universal obligatorii ale organismelor autorităților locale, cu Constituția și cu legile;
dispoziții legale universal obligatorii ale organismelor locale de administrare a statului cu Constituția, legile și alte dispoziții
legale universal obligatorii;
dispoziții legale universal obligatorii cu tratate internaționale promulgate în modul prevăzut pentru promulgarea legilor.
În cazul în care Curtea Constituțională statuează că există o incompatibilitate între dispozițiile legale, dispozițiile sau părțile
relevante ale acestora sau normele conținute în acestea încetează să fie eficace. În cazul în care organismele care au emis
dispozițiile nu le aduc în conformitate cu instrumentele relevante de rang superior în termenul legal de la data la care a fost emisă
hotărârea, dispozițiile sau părțile relevante ale acestora sau normele conținute în aceasta nu mai sunt în vigoare.

Baze de date legale
Baza de date a Ministerului Justiției din Slovacia
Portalul „Bulletin Electronic Bulletin of Laws” (Slov-Lex)” al Ministerului Justiției din Slovacia se bazează pe două sisteme de
informații interconectate:
1. ECcollection — un sistem de informare pentru furnizarea unor texte de drept și a altor standarde consolidate, cu caracter
obligatoriu, aplicabile drepturilor care le sunt adresate
2. Legislația eLegislativă — Sistemul informatic de gestionare a proceselor în toate etapele procesului legislativ, echipat cu
instrumente avansate de editare pentru producătorii legislativi
Avantaje pentru grupurile-țintă:
Ținând seama de principiul fundamental al dreptului oricărei persoane de a avea un drept valid și efectiv și este conștient de
drepturile și obligațiile sale, care, în practică, este din ce în ce mai dificil de aplicat având în vedere creșterea volumului și a
complexității standardelor juridice, proiectul slovac va contribui la o mai bună punere în aplicare a acestui principiu, asigurând
accesul efectiv al tuturor la legislația existentă.
În special, un proiect național va beneficia de un proiect sub forma unui drept, în mod formal și substanțial, de a beneficia de
drepturile disponibile și de a crește gradul de sensibilizare cu privire la noua legislație.
Practicienii în domeniul dreptului — pentru a obține accesul continuu la legea aplicabilă și pentru a atrage atenția asupra noii
legislații a Republicii Slovace sau a Uniunii Europene, atât în general, cât și în special în reglementările care reglementează
domeniile în care sunt specializate
Întreprinzătorul — acesta beneficiază, de asemenea, de acces liber și continuu la legea aplicabilă și de posibilitatea de a fi
notificat în ceea ce privește noua legislație a Republicii Slovace sau a Uniunii Europene atât în general, cât și în special în
ceea ce privește reglementările care reglementează domeniile în care își desfășoară activitatea, precum și un mediu de
reglementare mai bun pentru a crea condiții mai favorabile pentru desfășurarea activităților economice și pentru a reduce
sarcina administrativă asociată întreprinderilor.
Autoritățile locale — accesul liber și continuu la o sursă de legislație aplicabilă, reducând în același timp sarcina
administrativă — obligația administrativă și administrativă împovărătoare de a permite accesul la Colecția de legi pentru
colectarea actelor în zilele lucrătoare, legată de colectarea legilor și de arhivarea sa, pentru a înlocui obligațiile
împovărătoare de asigurare a accesului la colectarea legislativă a legilor în zilele lucrătoare.
Administrațiile naționale — proiectul va oferi acces liber și continuu la o sursă de legislație aplicabilă, o reducere a sarcinii
administrative și, prin urmare, a costului financiar al procesului legislativ, posibilitatea unei mai bune executări a sarcinilor în
domeniul legiferării și punerea în aplicare a normelor Uniunii Europene.

Autoritățile judiciare — obținerea unui acces continuu și rapid la legislația în vigoare în oricare dintre zilele istoriei selectate,
posibilitatea de a face trimitere la legislația în vigoare la momentul aplicării legislației în vigoare, care va permite cel puțin o
eliminare parțială a activităților de rutină și o creștere a eficienței activității judecătorilor și a magistraților
Legiuitorul — va fi în măsură să utilizeze un instrument eficient de redactare legislativă și de administrare a procesului
legislativ, ceea ce le va priva de anumite proceduri administrative complexe și le va permite să se concentreze mai mult
asupra conținutului prezentelor concluzii
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