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Kreeka
Esta sección ofrece información sobre el ordenamiento jurídico griego.
Õiguse allikad
seadused
tavaõigus
rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud eeskirjad
Euroopa Liidu õigus
rahvusvahelised konventsioonid
kollektiivlepingud
heausksus (Αντικειμενική καλή πίστη)
tavamoraal (Χρηστά ήθη)
tavad ja head kombed (Συνήθειες και συναλλακτικά ήθη – käitumise üldeeskirjad)
Õigusaktide liigid – kirjeldus
põhiseadus (Σύνταγμα)
ametlikud õigusnormid (Τυπικός νόμος)
muud õigusliku sisuga aktid (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου)
presidendi dekreedid (Προεδρικό διάταγμα)
haldusmeetmed (Διοικητικές πράξεις)
ELi aluslepingud
ELi määrused
ELi direktiivid
ELi raamotsused
rahvusvahelised konventsioonid
Õigusnormide hierarhia
Riiklikest õigusaktidest on kõige olulisem põhiseadus, millele järgnevad seadused, presidendi dekreedid ja seejärel haldusmeetmed. Euroopa Liidu
aluslepingud on sama tähtsad kui põhiseadus ning ülejäänud rahvusvahelised õigusaktid seisavad kõrgemal riiklikest õigusaktidest, välja arvatud
põhiseadusest.
Institutsiooniline raamistik
Õigusnormide vastuvõtmise eest vastutavad institutsioonid
Kui tekib vajadus muuta või täiendada olemasolevaid õigusakte, kehtestada uusi õigusnorme või võtta rahvusvahelise õiguse norme üle siseriiklikusse
õigusesse, toimub see järgmiselt:
pädev minister annab seadusandlikule erikomisjonile ülesande koostada seaduseelnõu.
Otsuste tegemise protsess
Seadusandliku erikomisjoni koostatud seaduseelnõu saadetakse valitsuse peasekretariaadi seadusandlikule keskkomisjonile, kes kontrollib, kas eelnõu on
koostatud nõuetekohaselt, ning kes võib teha märkusi eelnõu põhiseadusele ja rahvusvahelisele õigusele vastavuse kohta.
Seejärel esitatakse seaduseelnõu parlamendile koos asjakohase seletuskirjaga, milles on esitatud kavandatud sätete põhjused ja eesmärgid. Kui eelnõu
hõlmab riigieelarve vahendite kasutamist, koostab Kreeka raamatupidamisarvestuse büroo (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) kulude kohta eriaruande ja
võrdleva aruande. Seaduseelnõule tuleb lisada ka aruanne, milles hinnatakse, milliseid meetmeid tuleb seaduse jõustumise tagajärjel tõenäoliselt võtta, ja
aruanne eelnõu esitamisele eelnenud avaliku konsultatsiooni kohta. Sellist aruannet ei ole vaja esitada erijuhtudel.
Parlamendi esimees saadab seaduseelnõu arutamiseks kas parlamendi täiskogule, alalistele komisjonidele või fraktsioonidele. Dekreete parlamendis
vastuvõetud seaduste rakendamiseks annab vabariigi president pädevate ministrite ettepanekul. Haldusasutustele on erisätetega antud volitused võtta
meetmeid kohalikes huvides olevate või tehnilist laadi või väiksema tähtsusega konkreetsete olukordade reguleerimiseks või küsimuste lahendamiseks.
Vastavalt põhiseaduse artiklile 28 on rahvusvahelised konventsioonid pärast nende ratifitseerimist parlamendi seadusega Kreeka siseriikliku õiguse
lahutamatu osa ning need on ülimuslikud iga vastupidise sätte suhtes juhul, kui kõnealused sätted on hilisemad, välja arvatud põhiseaduse sätete suhtes.
ELi määrused kehtivad ühtemoodi kogu liidus; need on kõikide liikmesriikide suhtes siduvad ja neid kohaldatakse kõikides liikmesriikides otse.
ELi direktiivide ülevõtmine siseriiklikusse õigusesse toimub seaduse, presidendi dekreedi või ministri otsuse alusel.
Parlamendis vastuvõetud seadusele kirjutavad ühe kuu jooksul alla pädevad ministrid ning vabariigi president, kes kuulutab seaduse ametlikult välja.
Seaduses täpsustatakse kuupäev, mil see jõustub. Vastasel korral jõustub seadus tsiviilseadustiku sissejuhatava osa artiklis 103 kindlaks määratud ajal ehk
10 päeva pärast seaduse avaldamist ametlikus teatajas (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
Seadus, millega ratifitseeritakse konventsioon, hakkab põhimõtteliselt kehtima alates seaduse avaldamisest ametlikus teatajas ning konventsioon jõustub
alates konventsioonis kindlaksmääratud kuupäevast.
Kreeka Parlamendi veebisaidilt leiab kõik seadused, mis on vastu võetud alates 22. oktoobrist 1993. Lisaks sellele võib Riigi Trükikoja (Εθνικό Τυπογραφείο)
veebisaidilt otsinguga „sisujuht” (‘Αναζητήσεις’) leida vastuvõetud seaduseelnõude ja presidendi dekreetide iga-aastased nimekirjad (alates 1890. aastast),
nende teemad ja andmed ametlike teatajate kohta, kus need avaldati.
Parlamendis vastuvõetud seadust on pädev muutma asjaomase valdkonna eest vastutav minister.
Seadus kehtib, kuni see tühistatakse uue seadusega.
Õigusaktide andmebaasid
Täielik õigusaktide andmebaas, mis kuulub Riigi Trükikojale, kes seda ka haldab.
Juurdepääs sellele andmebaasile on tasuta (seaduse nr 3861/2010 artikkel 7; seadus on avaldatud ametliku teataja väljaandes FEK A/112/13-7-10).

Täielik õigusaktide andmebaas, mis kuulub ettevõtjale Intracom & HOL, kes seda ka haldab.
Juurdepääs andmebaasile on tasuline.
Riigi Õigusnõukogu veebisait.
Juurdepääs on tasuta.
Seonduvad lingid
Kreeka Parlament
Riigi Trükikoda
Viimati uuendatud: 02/07/2019
Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali
tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles
dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

