ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ο ζεζκηθφο ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ζχκθσλα κε ην χληαγκα,
ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:
Να εθζπγρξνλίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο κεραληζκνχο απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο
κε ηελ πινπνίεζε κεηαξξπζκηζηηθψλ ηνκψλ ζηε δηθαηνδνηηθή ιεηηνπξγία, γηα ηελ
εχξπζκε θαη ηαρχηεξε απνλνκή ηεο,
Να αζθεί νξζή, πξννδεπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή,
Να πξναζπίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, δεκηνπξγψληαο πξνο ηνχην φιεο ηηο
απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο.
Η επίηεπμε ηεο αλσηέξσ πνιηηεηαθήο απνζηνιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ αλάιεςε ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ
ζέζπηζε θαλφλσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ ή ελαξκφληζεο ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο
πξνο ηνπο θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ.
1) Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη ςήθηζεο ελόο ζρεδίνπ λόκνπ;
Όηαλ πξνθχπηεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ή ζπκπιήξσζεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ή
ζέζπηζεο λέσλ θαλφλσλ δηθαίνπ ή έληαμεο ζηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία θαλφλσλ
δηεζλνχο δηθαίνπ :








Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο αλαζέηεη ζε εηδηθή λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή ηελ
θαηάξηηζε ζρεδίνπ λφκνπ.
Σν πξνζρέδην απνζηέιιεηαη ζηελ Κεληξηθή Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή
(ΚΔΝΔ) πνπ ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Κπβέξλεζεο, ε νπνία έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο ζην θείκελφ ηνπ, λνκνηερληθνχ
θπξίσο πεξηερνκέλνπ.
Αθνινπζεί ε θαηάζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ζηε Βνπιή ζπλνδεπνκέλνπ απφ
ζρεηηθή Αηηηνινγηθή Έθζεζε πνπ πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ησλ
πξνηεηλνκέλσλ ξπζκίζεσλ, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ,
Πίλαθα Καηαξγνχκελσλ – Σξνπνπνηνχκελσλ Γηαηάμεσλ, ηελ Δηδηθή Έθζεζε
(άξζξν 75 § 3 ηνπ πληάγκαηνο) γηα ηνλ ηξφπν θάιπςεο ησλ δαπαλψλ θαη ηελ
Έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 75 § 1 ηνπ
πληάγκαηνο) πνπ θαζνξίδεη ηε δαπάλε, ε νπνία ηπρφλ πξνθαιείηαη απφ ηελ
ςήθηζή ηνπ.
Απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο παξαπέκπεηαη γηα ζπδήηεζε είηε ζηελ
Οινκέιεηα είηε ζηα Σκήκαηα δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο Βνπιήο είηε ζηηο
δηαξθείο επηηξνπέο(άξζξν 72 ηνπ πληάγκαηνο).
Αλ παξαπεκθζεί ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή, ςεθίδεηαη θαη εηζάγεηαη αθνινχζσο
ζηελ Οινκέιεηα, φπνπ ζπδεηείηαη θαη ςεθίδεηαη ζε κία κφλν ζπλεδξίαζε,
εληαία επί ηεο αξρήο, θαη’ άξζξν θαη ζην ζχλνιν.

2) Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ςήθηζεο κηαο ηξνπνινγίαο;
Η ηξνπνινγία ππνγξάθεηαη απφ ηνπο βνπιεπηέο ή ηνπο Τπνπξγνχο πνπ ηελ
ππνβάιινπλ θαη θαηαηίζεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Βνπιήο. Πξέπεη λα

θαηαηεζεί ηξεηο ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ηνπ
λνκνζρεδίνπ ην νπνίν αθνξά ζηελ Οινκέιεηα, ζην Σκήκα δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ
ηεο Βνπιήο ή ζηελ αξκφδηα δηαξθή επηηξνπή, ζπλνδεχεηαη δε απφ ζχληνκε
αηηηνινγηθή έθζεζε. Δάλ επηθέξεη επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
δηαβηβάδεηαη πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ
εηδηθή έθζεζε ησλ δαπαλψλ. ηε ζπλέρεηα. ζπδεηείηαη, ςεθίδεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη
ζην ηειηθφ θείκελν ηνπ λφκνπ.
Σξνπνινγία άζρεηε κε ην θχξην αληηθείκελν ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ δελ εηζάγεηαη γηα
ζπδήηεζε.
3) Oη Δηεζλείο πκβάζεηο από ηελ επηθύξσζή ηνπο κε λόκν ππεξηζρύνπλ θάζε
άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο λόκνπ;
Ναη. χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο νη δηεζλείο ζπκβάζεηο απφ ηελ
επηθχξσζή ηνπο κε λφκν θαη ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρχ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ απφ θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε
λφκνπ, εθφζνλ απνηεινχλ λεψηεξν λφκν, πιελ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο.
4) Πώο ελζσκαηώλνληαη ζην εζσηεξηθό δίθαην νη θαλνληζκνί θαη νη νδεγίεο ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο;
Οη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ γεληθή ηζρχ ζε φια ηα Κξάηε-Μέιε,
είλαη δεζκεπηηθνί θαη ηζρχνπλ άκεζα ζε θάζε Κξάηνο-Μέινο.
Οη νδεγίεο δεζκεχνπλ ηα Κξάηε-Μέιε, φκσο νη Δζληθέο Κπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα
επηιέμνπλ ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο.
ηελ Διιάδα ε ελζσκάησζε γίλεηαη κε λφκν, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ή κε Τπνπξγηθή
απφθαζε.
5) Ση αθνινπζεί ηελ ςήθηζε ελόο λόκνπ από ηε Βνπιή;
Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο ζπλαξκφδηνπο ππνπξγνχο, ν Πξφεδξνο ηεο
Γεκνθξαηίαο εθδίδεη θαη δεκνζηεχεη ην λφκν, πνπ έρεη ςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή κέζα
ζε έλα κήλα απφ ηελ ςήθηζή ηνπ.
6) Πνηνο ν ξόινο ηνπ Τπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο ζηε δηαδηθαζία πξνώζεζεο ησλ
λόκσλ γηα δεκνζίεπζε από ην Εζληθό Σππνγξαθείν;
ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο κε ην Γηάηαγκα 261/3.9.1843 έρεη αλαηεζεί ε ηήξεζε ηεο
Μεγάιεο θξαγίδαο ηνπ Κξάηνπο.
Οη πξσηφηππνη λφκνη, κεηά ηελ ππνγξαθή απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο,
απνζηέιινληαη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο φπνπ ιακβάλνπλ αξηζκφ θαη αθνχ
ζεσξεζνχλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, ηίζεηαη ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο.
Αθξηβέο αληίγξαθν απηψλ απνζηέιιεηαη γηα δεκνζίεπζε ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν.
Σα πξσηφηππα θαη νη αηηηνινγηθέο εθζέζεηο φισλ ησλ λφκσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ην
ειιεληθφ θξάηνο θπιάζζνληαη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο.
7) Πόηε αξρίδεη λα ηζρύεη έλαο λόκνο;

Ο ίδηνο ν λφκνο νξίδεη ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ. Γηαθνξεηηθά ε έλαξμε ηεο
ηζρχνο ηνπ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 103 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα
ζε 10 κέξεο απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
8) Πόηε αξρίδεη λα ηζρύεη κία ύκβαζε;
Η ηζρχο ηνπ λφκνπ πνπ θπξψλεη ηε χκβαζε αξρίδεη θαηά θαλφλα απφ ηε δεκνζίεπζή
ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε ζχκβαζε δε παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα
απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε ίδηα νξίδεη ζε δηάηαμή ηεο.
9) Πνύ κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε έλα λόκν, κηα αηηηνινγηθή έθζεζε ή ηνλ αξηζκό
ηνπ θύιινπ ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο πνπ δεκνζηεύζεθε;
Μπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Σκήκα Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Μεζνγείσλ 96,
ηει.: 210 7767256. ην site ηεο Βνπιήο www.hellenicparliament.gr ππφ ηελ επηινγή
‘’Ννκνζεηηθφ Έξγν’’/ππνεπηινγή ‘’Αλαδήηεζε’’, κπνξείηε λα αλαδεηήζεηε ην
θείκελν λφκσλ θαη αηηηνινγηθψλ εθζέζεσλ απφ ηελ Η’ Κνηλνβνπιεπηηθή Πεξίνδν
(22.10.1993) έσο ζήκεξα. Δπίζεο ζην site ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ www.et.gr.
ππφ ηελ επηινγή "Αλαδεηήζεηο"/ππνεπηινγή ‘’Νφκνη θαη Γηαηάγκαηα’’ κπνξείηε λα
αλαδεηήζεηε ηνπο λφκνπο θαη ηα Γηαηάγκαηα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί απφ ην 1890
έσο ζήκεξα.
10) Πνύ κπνξείηε λα αγνξάζεηε ην θύιιν ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο,
πνπ πεξηέρεη ην λόκν ή ην δηάηαγκα ή ηελ ππνπξγηθή απόθαζε πνπ ζαο
ελδηαθέξεη;
Η Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηππψλεηαη θαη πσιείηαη ζε έληππε κνξθή κφλνλ απφ
ην Δζληθφ Σππνγξαθείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ Καπνδηζηξίνπ 34
ηει:2105279000 ή 1464 θαη ζηα πεξηθεξεηαθά γξαθεία πψιεζεο. Η ηηκή γηα ηα ΦΔΚ
απφ 1 κέρξη 40 ζειίδεο είλαη 1 επξψ θαη γηα ηα ΦΔΚ απφ 40 ζειίδεο θαη πάλσ, ε ηηκή
πξνζαπμάλεηαη θαηά 0,20 επξψ γηα θάζε νθηαζέιηδν. Η δηάζεζε ησλ ΦΔΚ είλαη
δσξεάλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr).
11) Πνύ κπνξείηε λα ελεκεξσζείηε γηα ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Δηθαηνζύλεο θαη ηηο πξόζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπο;
Μπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζην Σκήκα Ννκνπαξαζθεπαζηηθνχ Έξγνπ ηνπ
Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Μεζνγείσλ
96, ηει.: 210 7767256 ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Τπνπξγείνπ
(www.ministryofjustice.gr).
12) Πηζηεύεηε όηη θάπνηνο λόκνο πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί;
Μπνξείηε λα ην πξνηείλεηε ζην αξκφδην ππνπξγείν. Αξκφδην είλαη ην ππνπξγείν πνπ
ζπλέηαμε ην λφκν θαη ηνλ πξφηεηλε ζηε Βνπιή.

