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Национално законодателство
Италия
Настоящата страница съдържа информация относно правната система в Италия.
Източници на правото
В Италия, както във всяка съвременна демокрация, политическата система е основана на разделението на властите на законодателна,
изпълнителна и съдебна.
Италианските източници на правото обикновено произлизат от законодателната власт и се изпълняват от изпълнителната власт. Съдебната
система се намесва при закононарушения.
Видове правни инструменти – описание
Източниците на правото в Италия, подредени по важност, са:
Конституцията
Законите (кодекси и други парламентарни закони, регионални закони)
Подзаконовите нормативни актове
Обичайните норми
Един референдум също може да бъде източник на правото, ако анулира (отменя) по-ранен закон.
Законът подлежи на тълкуване и юриспруденцията може да окаже влияние върху последващи действия. Въпреки това, юриспруденцията не е
строго обвързваща, тъй като в Италия функционира гражданскоправна система, при която писменото (положителното) право е основният
ръководен принцип за лицата, тълкуващи закона.
Конституцията е основният източник на правото. Тя разполага с присъща власт и може да бъде изменяна само със специално производство — посложно от изискваното за изменение на обикновени закони.
Парламентарните закони са резултат от дебати както в Camera dei Deputati (долната камара), така и в Senato (горната камара) и трябва да се
прилагат и съблюдават на цялата територия на Италия. Това изключва специални закони, приети за специфични територии или събития —
например, в отговор на земетресение.
Регионалните закони се прилагат само в рамките на територията на съответния регион и могат да уреждат само специфични въпроси.
По някои въпроси е възможно регионални закони да бъдат интегрирани в държавни закони (ако такива съществуват) или да станат специални (при
липса на национална нормативна уредба) – например относно търговия, образование, научни изследвания, спорт, пристанища и летища,
безопасност при работа и паметници на културата.
Подзаконовите нормативни актове се състоят от представени инструменти с правила, съдържащи подробности за прилагането на закони, както
национални, така и регионални.
Йерархия на правните норми
Италианската съдебна система е съгласувана с международните и общностните правила, както обичайните, така и писмените.
Съществува йерархия на източниците на правото. Според върховенството на закона, един закон не следва да бъде в противоречие с
Конституцията и един подзаконов акт не следва да бъде в противоречие със законодателен източник.
Институционална рамка
Институции, компетентни за приемането на правни норми
Обикновено компетентните институции за приемането на правни норми са парламентът и регионалните съвети.
При специални обстоятелства правителството може да приема закони (с последващо одобрение/промяна от страна на парламента). Това може да
става при спешни случаи или когато парламентът е делегирал властта.
Подзаконовите нормативни актове обикновено се издават от правителството или регионалните съвети, с подробности за прилагането на законите.
Процес на вземане на решения
Обикновеният процес на приемане на даден закон включва три етапа:
Внасяне: Това право принадлежи на правителството, всеки член на парламента, групи гласоподаватели (граждани), регионални съвети и някои
специални институции
Разискване и гласуване: Този етап може да се проведе по много различни начини, в зависимост от вътрешните правила на парламента
Обнародване и публикуване: Включва официално обявяване от Президента на Италианската република и публикуване в официалния вестник.
Бази данни с правна информация
Проектът „Normattiva“ стартира през март 2010 г. Той има за цел да подпомогне компютъризацията и класификацията на действащите национални
и регионални разпоредби от публичните администрации, да улесни свободното търсене и консултиране с тези разпоредби от страна на
гражданите и да осигури инструменти за извършване преглед на законодателството, който е отговорност на Кабинета на Министър председателя,
Сената на Републиката и Камарата на депутатите.
Документите в базата данни „Normattiva“ са достъпни в три форми:
оригиналния вариант, обнародван в италианския Държавен вестник (Gazzetta Ufficiale);
действащия вариант, приложим към датата на извършване на справка с базата данни и
действащия вариант към която и да е дата от минал период, посочена от потребителя.
Когато бъде завършена, базата данни ще включва цялата съвкупност на националното право под формата на номерирани актове (закони,
наредби-закони, законодателни укази и други номерирани актове).
Към момента тя включва около 75 000 акта, всички приети след 1946 г.
Базата данни не включва министерски укази.
Проектът все още е в процес на разработване. В бъдеще:

ще има възможност за навигация из цялата база данни чрез динамични връзки от изменената разпоредба към съответния член в последвалия акт
за изменение;
функцията „търсене” ще бъде усъвършенствана, като ще се включи търсене „по понятие”, както и по семантична категория;
ще бъдат събрани и направени достъпни всички законодателни актове, публикувани през периода, в който Италия е била кралство (1861—1946 г.);
базата данни ще включва връзки към всички други бази данни със законодателство, започвайки с тези, съдържащи регионални закони и
законодателството на Общността.
Последна актуализация: 18/06/2018
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.

