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Lituania
Această pagină vă oferă informații cu privire la sistemul juridic din Lituania și o imagine de ansamblu asupra legislației lituaniene.
Izvoare de drept
Izvoarele de drept sunt mijloacele oficiale prin intermediul cărora sunt stabilite și consacrate normele juridice.
Un act juridic este un document scris oficial, adoptat de o autoritate națională competentă, în care sunt stabilite și explicate norme juridice sau în care este
indicată baza în virtutea căreia normele juridice sunt aplicabile în cazurile individuale. În funcție de natura informațiilor juridice pe care le prevăd, actele
juridice cuprind următoarele:
Instrumente legislative – acestea sunt decizii exprimate în scris ale autorităților naționale, care stabilesc, modifică sau abrogă norme de natură generală,
sunt aplicabile unui grup nedeterminat de destinatari și sunt adoptate de stat. Instrumentele legislative se împart în două categorii:
Legi – actele juridice de nivelul cel mai înalt, care sunt adoptate de Parlamentul Republicii Lituania [ Seimas] sau prin referendum național și care stipulează
dispozițiile legale generale destinate să reglementeze principalele relații din societate și au forță juridică superioară. Legile sunt considerate principalul izvor
de drept.
Instrumentele subordonate – instrumente legislative adoptate în baza unei legi, menite să o concretizeze și să asigure punerea sa în aplicare. Instrumentele
subordonate nu pot intra în contradicție cu legile. Ele cuprind următoarele:
hotărâri ale Parlamentului;
hotărâri ale Guvernului;
instrucțiuni și ordine ale departamentelor ministeriale;
hotărâri și decizii ale autorităților locale și administrațiilor publice;
alte instrumente.
Actele interpretative, care sunt adoptate în scopul de a clarifica sensul și conținutul dispozițiilor legale aplicabile. Acestea sunt adoptate de o instituție care
are competență în materie de interpretare a dreptului.
Actele de punere în aplicare individuale, prin care prevederile stipulate în actele juridice sunt puse în aplicare. În același mod ca și instrumentele legislative,
actele de punere în aplicare individuale produc efecte juridice, dar nu au statutul unui izvor de drept deoarece ele nu creează norme generale cu aplicare
universală, ci dispozițiile stipulate sunt destinate anumitor persoane, în anumite circumstanțe, și au o natură specifică în sensul că nu mai sunt aplicabile
arunci când relația socială în cauză (recrutare, notificare, acordare de pensie etc.) încetează să existe.
Alte izvoare de drept
În plus față de instrumentele legislative, se consideră a fi izvoare de drept primare și următoarele:
Principiile generale de drept (buna-credință, echitatea, responsabilitatea individuală, verosimilitatea) sunt considerate parte integrantă din sistemul juridic
lituanian, atât pentru a interpreta dispozițiile legale, cât și pentru a completa lacunele juridice. În plus, în temeiul articolului 135 alineatul (1) din Constituția
Republicii Lituania, principiile de drept internațional recunoscute în mod universal sunt considerate, de asemenea, ca făcând parte integrantă din sistemul
juridic lituanian, iar instanțele lituaniene trebuie, prin urmare, să le aplice și să țină seama de acestea.
Cutumele, adică regulile de comportament aprobate de stat consacrate în societate ca urmare a unei practici îndelungate. Codul civil al Republicii Lituania
stabilește cutumele ca izvor de drept direct. Acestea pot fi aplicate în cazul în care o lege sau un contract prevede în mod direct aplicarea lor sau în cazul în
care există o lacună în reglementarea juridică. Cutumele care contravin principiilor generale de drept sau dispozițiilor legale imperative nu pot fi aplicate.
Ca izvoare de drept secundare sunt recunoscute următoarele:
Precedentul juridic, adică o hotărâre judecătorească într-o anumită cauză care este utilizată drept exemplu de către instanțele de același grad sau de grad
inferior atunci când examinează cauze analoge. Precedentele au mai mult un caracter consultativ în cadrul sistemului juridic lituanian.
Doctrina juridică.
Ierarhizarea normelor
Ierarhia actelor juridice este următoarea:
Constituția;
legile constituționale;
tratatele ratificate;
legile;
alte acte juridice de punere în aplicare a legilor (acte ale Președintelui, ale Guvernului, ale Curții Constituționale etc.).
Cadrul instituțional:
Parlamentul lituanian [Seimas] este singura instituție autorizată să adopte legi. Actele juridice adoptate de orice instituție națională trebuie să fie în
concordanță cu Constituția și cu celelalte legi ale Republicii Lituania.
Alte instrumente legislative pot fi adoptate de către:
Parlamentul lituanian (hotărâri);
Președinte (decrete),
Guvern (hotărâri);
ministere și alte organisme guvernamentale (ordine);
autorități locale (decizii, ordine).
Baze de date juridice

Baze de date juridice
Parlamentul Republicii Lituania deține și administrează Baza de date a legislației lituaniene (Lietuvos teisės aktų duomenų bazė).
Aceasta cuprinde următoarele:
acte juridice adoptate;
proiecte de acte juridice;
hotărâri;
concluzii;
alte tipuri de instrumente legislative.
Documentele publicate în această bază de date nu sunt oficiale și nu au caracter juridic obligatoriu.
În baza de date se pot efectua căutări atât în limba engleză, cât și în limba lituaniană. Diferitele tipuri de documente legislative pot fi accesate apăsând pe
„Type” din meniul vertical.
De asemenea, puteți consulta acte legislative și alte documente juridice în Registrul legislației din Lituania (Lietuvos teisės aktų registras). Acest site este
administrat de Oficiul Registrului Comerțului (valstybė įmonė Registrų centras), sub supravegherea Ministerului Justiției. Din 31 august 2013, Registrul va fi
întreținut de Cancelaria Parlamentului Republicii Lituania.
Accesul la baza de date este gratuit?
Da, atât registrul, cât și baza de date a actelor juridice din Lituania pot fi accesate gratuit.
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