Hiszpania

Pravo držav članic - Španija
Ta strona została przetłumaczona maszynowo – nie ma więc gwarancji co do jakości tłumaczenia.

Na tej strani so na voljo informacije o španskem pravnem sistemu in španski pravni sistem.
Viri španskega pravnega sistema
Španski pravni viri so opredeljeni v členu 1 civilnega zakonika:
1. Španska pravna sredstva so zakon, običaji in splošna pravna načela.
2. Določbe, ki so v nasprotju z nadrejenim predpisom, niso veljavne.
3. Običaji se uporabljajo le, če pravo, ki se uporablja, ne obstaja, če ni v nasprotju z moralo ali javnim redom in je dokazano.
4. Pravna praksa, ki ni le razlaga izjave o nameri, se šteje za običaj.
5. Splošna pravna načela se uporabljajo brez poseganja v njihovo pravno naravo, brez poseganja v njihovo pravno naravo.
6. Pravna pravila iz mednarodnih pogodb se ne uporabljajo neposredno v Španiji, dokler ne postanejo del nacionalnega prava z
objavo v Uradnem listu v celoti.
7. Sodna praksa bo dopolnila pravni red z doktrino, ki jo vrhovno sodišče dosledno določa pri razlagi in uporabi prava, običajev
in splošnih pravnih načel.
8. Sodniki in sodišča, za katere veljata le ustava in pravna država, imajo nujno dolžnost, da v skladu z vzpostavljenim sistemom
virov rešijo zadeve, o katerih odločajo.“
Vrste pravil
Ustava: Vrhovno pravo države, ki velja za vse javne organe in državljane. Katera koli določba ali dejanje, ki je v nasprotju z
Ustavo, ni veljavna. Njena vsebina je razdeljena na dva različna dela: dogmatični del in b) ekološki del.
Mednarodne pogodbe: pisni sporazum, ki ga sklenejo nekatere osebe, za katere velja mednarodno pravo in ki jih ureja to pravo, ki
je lahko sestavljen iz enega ali več povezanih pravnih instrumentov, katerih ime ni pomembno. Mednarodni sporazumi, ki so bili
veljavno sklenjeni, potem ko so bili formalno objavljeni v Španiji, so del nacionalne zakonodaje.
Statut o avtonomiji: Špansko osnovno institucionalno pravilo avtonomne skupnosti, priznano s špansko ustavo iz leta 1978 in
potrjeno s sistemskim zakonom. Vsebuje vsaj ime Skupnosti, ozemeljsko razmejitev, ime, organizacijo in sedež avtonomnih
institucij ter predvidene pristojnosti. Statut o avtonomiji ni izraz suverenosti ali ustave, ker ne izhaja iz prvotne ustavne moči (ki ni
imela na voljo ozemelj, ki so bila ustanovljena v avtonomnih skupnostih), temveč jo mora država priznati, ne da bi na kakršen koli
način lahko nasprotovala načelu avtonomije.
Pravo: obstaja več vrst zakonov.
Organski zakon: tiste, ki se nanašajo na razvoj temeljnih pravic in javnih svoboščin, kot so tisti, ki so bili sprejeti na podlagi
statuta o avtonomiji ter splošnega in volilnega režima, določenega v ustavi.
Splošno pravo. Ureditev, ki ureja zadeve, za katere ne velja ekološko pravo.
Zakonodajni odlok: vključujejo delegacijo Cortes Generales na Vladi vlade, da določi pravila s statusom zakona o posebnih
zadevah.
Uredba-zakon: začasne zakonske določbe, ki jih izda vlada v primerih izrednih in nujnih potreb in ne smejo vplivati na pravo
temeljnih državnih institucij, pravice, dolžnosti in svoboščine državljanov, ki jih urejajo naslov I Ustave, režim avtonomnih
skupnosti ali splošno volilno pravico. Poslanci morajo o njih nemudoma razpravljati in o njih glasovati v 30 dneh po razglasitvi.

Uredba: splošno pravno pravilo, ki ga je izdala izvršilna veja oblasti. Njegov položaj po hierarhičnem vrstnem redu je
neposredno pod zakonom in ga običajno razvije.
Po meri: opredeljen je kot „sklop pravil, ki izhajajo iz ponavljanja bolj ali manj stalnih dogodkov iz enotnih aktov“. Da bi se po
meri zastopalo kolektivno in spontano, bi morala biti stalna, stalna, enotna in trajna.
Splošna pravna načela: te splošne normativne izjave, ki niso bile vključene v pravni red z uporabo formalnih postopkov, je
treba razumeti, kot da so njene sestavine, ker služijo kot podlaga za druge klavzule zakona ali abstraktno določajo vsebino
njihove skupine. Njihov namen je vključiti pravne vrzeli ali razlagati pravna pravila.
Sodna praksa: iz dveh sodb, s katerima se razlaga istovrstno pravilo, ki ga je izdalo Tribunal Supremo (vrhovno sodišče), in,
v primeru nekaterih zadev pristojnosti, ki so omejene na avtonomno skupnost, so pristojna visoka sodišča zadevne
avtonomne skupnosti. Če sodnik ali sodnik odstopa od doktrine, ki jo je določilo vrhovno sodišče, se sodba ne razveljavi
samodejno, temveč se uporabi kot pritožbeni razlog. Vendar pa lahko vrhovno sodišče in zadevno vrhovno sodišče kadar
koli odstopita od svoje ustaljene sodne prakse, tako da ustvarjata novo sodno prakso.
Hierarhija standardov

Člen 1(2) španskega civilnega zakonika določa, da so določbe, ki so v nasprotju z drugimi višjimi predpisi, neveljavne.
Glede na isto je hierarhija pravil v španskem pravu naslednja:
1. Ustava.
2. Mednarodni sporazumi.
3. Pravo v strogem pomenu besede: Organski zakon, splošno pravo in pravila s statusom zakona (vključno s kraljevim
zakonodajnim odlokom in kraljevim zakonodajnim odlokom), vendar z različnimi postopki in področji uporabe.
4. Pravila, ki jih izda izvršilni organ s svojo hierarhijo, odvisno od organa, ki jih je sprejel (kraljevi odlok, ministrski odlok itd.).
Poleg tega je določeno načelo usposobljenosti v zvezi s pravili, ki izvirajo iz avtonomnih skupnosti prek njihovih parlamentov
(regionalni odlok, regionalni odloki itd.).
Sodniki in sodišča ne uporabljajo predpisov ali drugih določb, ki so v nasprotju z Ustavo, zakonom ali načelom hierarhije predpisov.
Institucionalni okvir
Institucije, ki so odgovorne za sprejemanje pravnih predpisov.

Institucionalni okvir v Španiji temelji na načelu delitve oblasti, ki podeljuje zakonodajne pristojnosti v parlamentu, in zakonodajnih
skupščin avtonomnih skupnosti.
Vlada, tako država kot vsaka od avtonomnih skupnosti, ima pooblastilo za izvajanje izvršilne oblasti, vključno z regulativno močjo,
in včasih izvaja zakonodajno oblast s strani delegacije Cortes Generales.
Lokalne oblasti niso dobile zakonodajne pristojnosti, temveč so urejene predvsem z občinskimi odloki.
Zakonodajna pobuda je odgovornost vlade, kongresa in senata, skupščin avtonomnih skupnosti in v nekaterih primerih priljubljena
pobuda.
Postopek odločanja

Mednarodne pogodbe: obstajajo trije mehanizmi za homologacijo, glede na to, katero vrsto vsebine ureja Pogodba.
Prvič, sklenitev pogodb, s katerimi se organizaciji ali mednarodni instituciji dodeli izvajanje pooblastil, ki izhajajo iz Ustave, se
dovoli s sistemskim zakonom.
Drugič, vlada lahko da soglasje države, da jo pogodbe ali konvencije zavezujejo s predhodnim soglasjem parlamenta Cortes
Generales, in sicer v naslednjih primerih: Pogodbe o politični naravi, pogodbah ali konvencijah vojaške narave, pogodbah ali
konvencijah, ki vplivajo na ozemeljsko celovitost države, ali na temeljne pravice in dolžnosti, določene v naslovu 1, Pogodbi
ali konvenciji, ki vključujejo finančne obveznosti s strani državne zakladnice, pogodb ali konvencij, ki vključujejo spremembo
ali razveljavitev katerega koli zakona ali zahtevo po zakonodajnih ukrepih za njihovo izvajanje.
Na drugih področjih pa bo treba takoj obvestiti le kongres in senat.
Ko bodo mednarodne pogodbe veljavno sklenjene, bodo po uradni objavi v Španiji sestavni del nacionalnega pravnega reda.
Njene določbe se lahko razveljavijo, spremenijo ali začasno razveljavijo le v obliki, predvideni v Pogodbah, ali v skladu s splošnimi

pravili mednarodnega prava. Enak postopek kot za odobritev pogodb in mednarodnih konvencij se uporablja za odpoved pogodb
in mednarodnih konvencij.
Pravo:
Osnutke zakonov odobri Svet ministrov, ki jih predloži kongresu, skupaj z obrazložitvijo in ozadjem njihove odločitve.
V primeru avtonomnih skupnosti osnutek zakona odobri zadevni Svet ECB in je z vidika dejanskega stanja predmet zakonodajne
skupščine zadevne avtonomne skupnosti.
Predsednik senata, ki ga bo predložil senatu, bo nemudoma upošteval redni ali ekološki račun, ki ga je potrdil poslanec v
španskem parlamentu. Senat lahko v dveh mesecih po prejemu besedila uveljavi svoj veto ali pa vanj vnese spremembe. Veto se
sprejme z absolutno večino.
Projekt se ne sme predložiti kralju za kazenske postopke, ne da bi kongres ratificiral z absolutno večino, v primeru veta, izvirnega
besedila ali navadne večine, dveh mesecev po datumu zaprosila ali odločitve o spremembah, ki jih sprejme ali ne z navadno
večino. Rok dveh mesecev, v katerem senat blokira ali spreminja osnutek, se skrajša na 20 koledarskih dni za projekte, ki jih vlada
ali kongres namestnikov razglasi za nujne.
Zakone, ki jih sprejme Parlament, sprejme kralj v roku 15 dni, objavi pa se takoj in takoj objavi.
Organski zakon: Za sprejetje, spremembo ali razveljavitev ekološke zakonodaje bo potrebna absolutna večina Kongresa s
končnim glasovanjem o celotnem projektu.
Uredba: Pripravijo se naslednji predpisi:
Začetek izvede ustrezni center za upravljanje s pripravo ustreznega osnutka, skupaj s poročilom o potrebi in ustreznosti
projekta ter z ekonomskim poročilom, ki vsebuje oceno stroškov projekta.
Poleg obveznih poročil, mnenj in zahtevanih pooblastil se vse študije in posvetovanja, ki se zdijo primerna za zagotavljanje
pravilnosti in zakonitosti besedila, zberejo v celotnem proizvodnem procesu. Uredbi mora biti v vsakem primeru priloženo
poročilo o vplivu ukrepov, določenih v uredbi, na enakost spolov.
Kadar določba zadeva pravice in zakonite interese državljanov, jih je treba zaslišati za razumno obdobje in najmanj 15
delovnih dni. Podobno in kadar narava določbe to upravičuje, se besedilo predstavi javnosti v vednost v navedenem obdobju.
V vseh primerih bo moral osnutek pravilnika sporočiti tehnični generalni sekretar ne glede na mnenje državnega sveta v
primerih, ko to zahteva zakon.
Če bi lahko regulativno pravilo vplivalo na delitev pristojnosti med državo in avtonomnimi skupnostmi, bo potrebno
predhodno poročilo države.
Začetek veljavnosti uredb, ki jih sprejme vlada, zahteva popolno objavo v Uradnem listu.
Podatkovne zbirke zakonodaje
Uradni list države vsebuje zbirko podatkov, ki vsebuje vso zakonodajo, objavljeno od leta 1960:

Iberolex.

Dostop do zbirk podatkov je brezplačen?

Dostop do te podatkovne zbirke je brezplačen.
Kratek opis vsebine

Publikacije, objavljene od leta 1960, so na voljo na spletni strani uradnega lista.
Od leta 1980 ima iskalnik za zakonodajo in oglase, od leta pa tudi zbirke podatkov ustavnega reda, državna pravna služba
(poročila in mnenja od leta 1997) in državni svet. Zagotavlja tudi konsolidirano različico različice, ki vključuje večje spremembe
pravil.Poleg tega ponuja storitve zakonodajnih razpisov ukrepov, objavljenih obvestil in poizvedb v zvezi z informacijami in
dokumentacijo.
Sorodne povezave

Družba Iberlex/podatkovna zbirka o španski zakonodaji
To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno
prevedenega besedila.
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