Grecia

Dreptul statului membru - Grecia
Această pagină prezintă informații privind sistemul juridic din Grecia.

Izvoare de drept
legislația
dreptul cutumiar
norme general acceptate de drept internațional
dreptul Uniunii Europene
convențiile internaționale
Jurisprudenţă
Tipuri de instrumente juridice – descriere
Constituția
legislația (Τυπικός νόμος)
alte acte cu conținut legislativ (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)
decrete prezidențiale (Προεδρικό διάταγμα)
măsuri administrative (Διοικητικές πράξεις)
tratatele fondatoare ale UE
regulamente ale UE
directive ale UE
convenții internaționale
Ierarhia normelor
Constituția are întâietate în raport cu toate instrumentele juridice naționale, urmată, în ordinea forței juridice, de legislație, decretele
prezidențiale și măsurile administrative. Tratatele fondatoare ale Uniunii Europene au aceeași forță juridică cu Constituția, în timp
ce restul instrumentelor juridice internaționale au întâietate în raport cu instrumentele juridice naționale, cu excepția Constituției.

Cadrul instituțional
Instituțiile responsabile de adoptarea normelor juridice
Atunci când este necesară modificarea sau completarea legislației existente, instituirea de noi norme de drept sau integrarea
normelor de drept internaționale în legislația internă:
ministerul competent atribuie unei comisii legislative speciale sarcina de a elabora un proiect de lege.
Procesul legislativ
Proiectul de lege elaborat de comisia legislativă specială este trimis Comisiei legislative centrale din cadrul Secretariatului General
al Guvernului, care se asigură că acesta este redactat corespunzător și poate formula observații legate, de exemplu, de
constituționalitatea acestuia sau de conformitatea cu dreptul internațional.
Ulterior, proiectul de lege este supus atenției Parlamentului, însoțit de o expunere de motive care conține justificarea și obiectivele
dispozițiilor propuse. Dacă proiectul presupune cheltuieli din bugetul de stat, Biroul Național de Contabilitate (Γενικό Λογιστήριο του

Κράτους) elaborează și un raport special privind cheltuielile. Proiectele trebuie să cuprindă și un raport de evaluare a oricăror
măsuri subsecvente și, cu câteva excepții, un raport privind consultarea publică care a precedat elaborarea proiectului.
Președintele Parlamentului trimite proiectul de lege pentru dezbateri fie sesiunii plenare, fie serviciilor de deliberare ale
Parlamentului, fie comisiilor permanente ale Parlamentului. La propunerea ministrului de resort, Președintele Republicii emite acte
de punere în aplicare a legilor adoptate de Parlament. Prin dispoziții legislative specifice, autoritățile administrative sunt abilitate să
ia măsuri care reglementează aspecte de interes local, aspecte tehnice sau de mică importanță.
În conformitate cu articolul 28 din Constituție, din momentul ratificării acestora prin lege, convențiile internaționale sunt parte
integrantă a legislației interne grecești și au întâietate asupra oricărei dispoziții anterioare contrare, cu excepția dispozițiilor din
Constituție.
Regulamentele Uniunii Europene au aplicabilitate generală pe tot teritoriul Uniunii; acestea sunt obligatorii și au efect direct în
fiecare stat membru.
Directivele se transpun în dreptul intern prin intermediul unei legi, unui decret prezidențial sau al unei decizii ministeriale.
În termen de o lună de la adoptarea legii de către Parlament, aceasta este semnată de toți miniștri abilitați, și apoi semnată și
promulgată de Președintele Republicii.
Legea în sine precizează data la care va intra în vigoare. În caz contrar, conform articolului 103 din Legea introductivă privind
codul civil, data intrării în vigoare a legii este stabilită la 10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial (Εφημερίδα της Κυβ
ερνήσεως).
O lege care ratifică o convenție intră în vigoare, în principiu, de la data publicării legii în Monitorul Oficial, iar efectele juridice ale
convenției se produc de la data precizată în textul convenției.
Pe site-ul web al Parlamentului Greciei se găsesc toate legile adoptate începând cu 22 octombrie 1993, iar pe site-ul web al I
mprimeriei Naționale (Εθνικό Τυπογραφείο) puteți efectua căutări (Αναζητήσεις) pentru a găsi liste aferente fiecărui an, începând
din 1890, ale actelor legislative adoptate, obiectul acestora și detalii privind monitorul oficial în care au fost publicate.
Ministerul de resort care a elaborat și a promovat proiectul de lege în Parlament are competența de modifica respectiva lege.
O lege este aplicabilă atât timp cât nu este abrogată printr-o altă lege ulterioară.

Baze de date juridice
1. O

Bază de date juridică completă este deținută și administrată de către Imprimeria Națională.

Accesul la aceasta este gratuit 9articolul 7 din Legea 3861/2010, publicată în Monitorul Oficial FEK A/112/13710.
2. O

bază de date juridică completă este deținută și administrată de către Intracom and HOL.

Accesul la aceasta este contra cost.
3. Site-ul web al

Consiliului Juridic de Stat

Accesul la aceasta este gratuit.
Linkuri relevante
Parlamentul Greciei
Imprimeria Națională
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de
serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să
nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau
la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul
membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
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