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Lista de abreviações traduz 

Nota Preliminar 1: 

a) Os dispositivos da Grundgesetz (A " 

presenta a Constituição alemã) e das leis c 

guiram o modo de citação usado na litera 

(doutrina) e na jurisprudência da Alemanl 

lo inerente aos seguintes exemplos: 

3

• Art. 14 III 2 GG = Artikel 14, 


setz (ou Art. 14, Abs. 3, Satz L 

Q

, período 2º da Grundgesetz. 


• 	 Art. S I 1, 2. HbS GG = Arti 

Halbsatz Grundgesetz (ou Art. 

GG): artigo Sº, parágrafo 1º, 

da Grundgesetz. 

• 	 Art. 93 I, nQ 4a GG = Artikel 


Grundgesetz (ou Art. 93 , Abs. 


parágrafo 1º, número 4a da G 


• 	 § 30 II 2 BVerfGG; = § 30, 


(ou § 30, Abs. 2, Satz 2 BVe 


período 252 da BVerfGG. 


Nas leis ordinárias, os "§§" substituem os '!\rr." ( 

 

 


