Αυστρία

Εθνικό δίκαιο - Αυστρία
Η σελίδα αυτή μεταφράστηκε από μηχανή και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητά της.

Εισαγωγή — Η σελίδα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αυστριακή έννομη τάξη και παρέχει επισκόπηση του αυστριακού
δικαίου.
Νομικές πηγές
Το αυστριακό δίκαιο είναι πρωτίστως νομικό («παλαιωμένο») δίκαιο. Αντιθέτως, το κοινό δίκαιο διαδραματίζει πολύ περιορισμένο
ρόλο. Η νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων, η οποία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή του νόμου, έχει μεγάλη
σημασία. Ωστόσο, το δίκαιο της δικαστικής εξουσίας δεν αναγνωρίζεται επίσημα ως πηγή δικαίου.
Ο αυστριακός ομοσπονδιακός συνταγματικός νόμος (Bundes-Verfassungsgesetz) δηλώνει τους γενικώς αναγνωρισμένους
κανόνες του διεθνούς δικαίου ως αναπόσπαστο τμήμα του ομοσπονδιακού νόμου και προβλέπει την ενσωμάτωση των κρατικών
συνθηκών στην αυστριακή έννομη τάξη (γενική και ειδική μετατροπή). Το καθεστώς του εθνικού συμβατικού καθεστώτος στην
εσωτερική έννομη τάξη καθορίζεται από το περιεχόμενο του καθεστώτος.
Οι τροποποιήσεις του συντάγματος ή/και των συμπληρωματικών κρατικών συνθηκών απαιτούν τις ίδιες πλειοψηφίες με τις
αποφάσεις για τους ομοσπονδιακούς νόμους για την έγκρισή τους στο Εθνικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις σχετικά με την
τροποποίηση ή την τροποποίηση των δημοσίων συμβάσεων υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις με εκείνες που προβλέπονται για τις
νομοθετικές αποφάσεις.
Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος θα κλείσει, κατ’ αρχήν, κατόπιν αιτήματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ή του ομοσπονδιακού
υπουργού, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος. Οι πολιτικές συμφωνίες, οι τροποποιήσεις ή οι συμπληρωματικές συμφωνίες πρέπει να
εγκρίνονται εκ των προτέρων από το Εθνικό Συμβούλιο. Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτήσει την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση ή τα αρμόδια μέλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να προσχωρήσουν σε ορισμένες κατηγορίες
κρατικών συνθηκών, οι οποίες δεν υπόκεινται ούτε σε πολιτικές ούτε σε νομοθετικές τροποποιήσεις.
Σύμφωνα με το ομοσπονδιακό σύνταγμα της Αυστρίας, εκτός από το ομοσπονδιακό (συνταγματικό) δίκαιο στα εννέα ομόσπονδα
κράτη, υπάρχει εθνική (συνταγματική) νομοθεσία. Το συνταγματικό δίκαιο του κράτους δεν πρέπει να αντιβαίνει και, ως εκ τούτου,
να υπάγεται στο συνταγματικό δίκαιο του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Ωστόσο, η αρχή αυτή δεν εφαρμόζεται,
κατ’ αρχήν, μεταξύ των ομοσπονδιακών και των επαρχιακών κανονισμών. Από το 1988, τα ομόσπονδα κράτη έχουν επίσης τη
δυνατότητα να συνάπτουν διεθνείς συνθήκες (κρατικές συμβάσεις) για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Ωστόσο,
εξακολουθεί να επικρατεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων.
Τυπολογία πράξεων — ιεραρχία των κανόνων

Ένα συνταγματικό πρότυπο στο Εθνικό Συμβούλιο του 2/3-Mehrheit των ψήφων, με το ήμισυ τουλάχιστον των παρόντων μελών
του. Επιπλέον, το κατ’ αυτόν τον τρόπο παραγόμενο πρότυπο πρέπει να επισημαίνεται ρητώς ως «συνταγματικό δίκαιο» ή ως
«συνταγματική διάταξη».
Από την άλλη πλευρά, η παρουσία τουλάχιστον ενός τρίτου των μελών και η απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων είναι
αναγκαίες για μια έγκυρη απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο σχετικά με τους ομοσπονδιακούς κανονισμούς.
1 Αρχές του Ομοσπονδιακού Συντάγματος

Οι ακόλουθες κατευθυντήριες αρχές του αυστριακού ομοσπονδιακού συντάγματος ορίζουν τις κύριες νομοθετικές πράξεις στην
αυστριακή έννομη τάξη:
δημοκρατική αρχή
η αρχή της διάκρισης των εξουσιών

το κράτος δικαίου
η αρχή του «republicate»
η ομοσπονδιακή αρχή
η φιλελεύθερη αρχή
Στο σύνολό τους, αυτές οι κατευθυντήριες αρχές αποτελούν το συνταγματικό κράτος δικαίου.
Έχουν πρωταρχική σημασία για το Σύνταγμα. Εάν αλλάξει η ομοσπονδιακή σύσταση μιας από τις κατευθυντήριες αρχές ή η σχέση
μεταξύ των αρχών έχει αλλάξει ριζικά, αυτό θεωρείται ως συνολική μεταβολή και απαιτεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
2 Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της ΕΕ

Η προσχώρηση της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 Ιανουαρίου 1995 επέφερε μια συνολική τροποποίηση του
αυστριακού συντάγματος. Από την προσχώρηση, το αυστριακό συνταγματικό δίκαιο δεν καθορίζει πλέον τη βασική έννομη τάξη,
αλλά και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνταγματική τάξη). Η επικρατούσα άποψη είναι ότι το δίκαιο της ΕΕ ασχολείται με το
εθνικό δίκαιο και το απλό ομοσπονδιακό συνταγματικό δίκαιο, αλλά όχι με τις βασικές αρχές του ομοσπονδιακού Συντάγματος.
3 «Απλό» ομοσπονδιακό συνταγματικό δίκαιο

Το συνταγματικό δίκαιο ορίζει τους «κανόνες του παιχνιδιού» πολιτικής δράσης, προβλέποντας:
η νομοθετική διαδικασία
η θέση των ανώτατων οργάνων του κράτους
η σχέση μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατιδίων όσον αφορά τη νομοθεσία και την εφαρμογή
έλεγχος των κρατικών ενεργειών από τα δικαστήρια
4 Ομοσπονδιακός νόμος

Σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου, όλη η εκτέλεση (διοίκηση και δικαιοδοσία) δεσμεύεται από τον νόμο. Το
Ομοσπονδιακό Σύνταγμα συμμερίζεται τις νομοθετικές αρμοδιότητες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων
κρατιδίων.
5ο κανονισμός

Οι κανονισμοί είναι γενικά πρότυπα που εγκρίνονται από τις διαχειριστικές αρχές και ισχύουν εξίσου για όλα τα πρόσωπα που
υπόκεινται στη νομοθεσία. Υπάρχει γενική συνταγματική εξουσιοδότηση για την έκδοση εκτελεστικών κανονισμών με στόχο την
αποσαφήνιση άλλων γενικών προτύπων, κυρίως νόμων. Οι συμπληρωματικοί κανονισμοί απαιτούν τη ρητή συνταγματική
εξουσιοδότηση.
6 Αποφάσεις

Οι αποφάσεις αποτελούν κυρίως πράξη διοικητικού δικαίου, η οποία εφαρμόζεται μόνο στα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές.
Θεσμικό πλαίσιο
Όργανα του νομοθέτη

Σύμφωνα με τη συνταγματική διάκριση των εξουσιών μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατών, στη
νομοθετική διαδικασία συμμετέχουν διάφοροι φορείς.
Το Εθνικό Συμβούλιο εγκρίνει τους ομοσπονδιακούς νόμους, συνήθως με τη συμμετοχή του Bundesrat. Τα 183 μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου εκλέγονται απευθείας από τον λαό. Ωστόσο, το Bundesrat εκλέγεται από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Κατά κανόνα,
το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει μόνο δικαίωμα προσφυγής.
Η επαρχιακή νομοθεσία αποτελεί αρμοδιότητα των ομόσπονδων κρατών.
Νομοθετικές διαδικασίες

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ομοσπονδιακή νομοθεσία υποβάλλονται στο Nationalrat, ως εξής:
προς υποστήριξη των αιτημάτων των βουλευτών (γνωμοδότηση πρωτοβουλίας)
ως υποβολή από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση (νομοσχέδιο)

ως αίτημα του Bundesrat
Επιπλέον, το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλει αναφορά προς συζήτηση με περισσότερες από 100 000 υπογραφές ατόμων
που έχουν δικαίωμα ψήφου ή στο ένα έκτο του εκλογικού σώματος τριών χωρών.
Στην πράξη, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει τις περισσότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει
να εγκριθούν ομόφωνα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση (Συμβούλιο Υπουργών). Πριν από αυτό, δημοσιεύεται το σχέδιο νόμου
του αρμόδιου Ομοσπονδιακού Υπουργού για αξιολόγηση από άλλους φορείς (Länder, οργανώσεις μελών).
Σύμφωνα με την απόφαση του Nationalrat, το Bundesrat πρέπει να εγκρίνει το σχέδιο νόμου. (οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν πρέπει
να υποβάλλονται στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο — Ομοσπονδιακή κυριαρχία του Εθνικού Συμβουλίου). Στη συνέχεια, ο
ομοσπονδιακός καγκελάριος υποβάλλει τον νόμο στον ομοσπονδιακό πρόεδρο για την επικύρωση.
Το Εθνικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να διεξαγάγει δημοψήφισμα. Αυτό μπορεί επίσης να απαιτεί την πλειοψηφία των
βουλευτών. Στη συνέχεια, το νομοσχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο πρέπει να εγκριθεί με δημοψήφισμα
προτού καταστεί δυνατή η καταχώρισή του. Επιπλέον, πρέπει να διεξάγεται δημοψήφισμα για κάθε τροποποίηση του
ομοσπονδιακού Συντάγματος.
Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος κατέγραψε τη συνταγματική διαμόρφωση του νόμου με την υπογραφή του. Οι πράξεις αυτές
υπογράφονται στη συνέχεια από τον ομοσπονδιακό καγκελάριο.
Μετά την προσυπογραφή από τον ομοσπονδιακό καγκελάριο, ο ομοσπονδιακός νόμος δημοσιεύεται στην ομοσπονδιακή Επίσημη
Εφημερίδα. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο (αναδρομικότητα ή vacatio legis), ο νόμος τίθεται σε ισχύ στο τέλος της
ημέρας δημοσίευσής του στην ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα και τη δημοσίευσή του.
Ένας νόμος μπορεί είτε να καταργηθεί ρητά (τυπική παρέκκλιση) είτε, μέσω ενός νέου ομοσπονδιακού νόμου, που ρυθμίζει ένα
θέμα που έχει ήδη τυποποιηθεί νομικά (ουσιαστική παρέκκλιση), χωρίς την επίσημη έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (lex posterior
derogat legi priori). Ο ειδικότερος νόμος αφορά τους γενικούς νόμους (lex specialis derogat legi generali). Επιπλέον, η διάρκεια
ενός νόμου μπορεί να είναι χρονικά περιορισμένη.
Νομικές βάσεις δεδομένων

Είναι δυνατή η διαδικτυακή διαβούλευση με την αυστριακή νομοθεσία μέσω του νομικού συστήματος πληροφοριών της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (ΥΠΕΝ), το οποίο παρέχεται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών
Υποθέσεων (Bundesministerium für digitale und Wirtschaftsstandort).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Η πρόσβαση στο

σύστημα νομικών πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (RIS) είναι δωρεάν.

Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου

Το Ομοσπονδιακό Δικαστικό Σύστημα Πληροφοριών (Federal Legal Information System) ενημερώνει σχετικά με:
Ομοσπονδιακή νομοθεσία

1. Ενοποιημένος ομοσπονδιακός νόμος
2. Επίσημη Εφημερίδα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, από το 2004
3. Ομοσπονδιακή Επίσημη Εφημερίδα 1945-2003
4. Κράτος, Ομοσπονδιακό Κράτος και Ομοσπονδιακή Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 1848-1940
5. Νομοθετικές και κανονιστικές συλλογές 1740-1848 (εξωτερικές)
6. German Reichsgesetzblatt 1919-1945 (εξωτερικό)
7. Σχέδια αξιολόγησης
8. Κυβερνητικά νομοσχέδια
Ο επαρχιακός νόμος

1. Το δίκαιο της επαρχίας σε ενοποιημένη μορφή
2. Επίσημες και μη επίσημες εφημερίδες των ομόσπονδων κρατιδίων των ομόσπονδων κρατών (διάφορα χρονικά διαστήματα)
Το δημοτικό δίκαιο: επιλεγμένα νομικά πρότυπα των δήμων στα ακόλουθα ομόσπονδα κράτη:

1.

1. Καρινθία (όλοι οι δήμοι)
2. Niederösterreich
3. Oberösterreich
4. Salzburg
5. Steiermark
6. Βιέννη
Νομολογία

1. Συνταγματικό Δικαστήριο (VfGH)
2. Διοικητικό δικαστήριο (VwGH)
3. Κατάλογος προτύπων του Διοικητικού Δικαστηρίου
4. Δικαιοσύνη (OGH, OLG, LG, BG, OPV, EXCLIMING)
5. Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο (BVwG)
6. Περιφερειακά Διοικητικά Δικαστήρια (Landesverwaltungsgerichte) (LVG)
7. Ομοσπονδιακό δικαστήριο φορολογικών υποθέσεων (Bundesfinanzgericht) (εξωτερικό)
8. Αρχή προστασίας δεδομένων (Datenschutzbehörde) (πριν από το 2014: Επιτροπή για την προστασία των δεδομένων
(Datenschutzkommission))
9. Πειθαρχική επιτροπή (Ανακινήτρια), Ανώτατη Πειθαρχική Επιτροπή (Disziplinaroberkommission), Εφετείο
(«Berufungskommission»)
10. Αρχή εκπροσώπησης του προσωπικού (πριν από το 2014: Επιτροπή Προσωπικού — Επιτροπή Εποπτείας)
11. Επιτροπή συμμόρφωσης από το 2014
12. Επιτροπές Ισότητας από 2008 (εξωτερικές)
13. Financial documentation, Independent Finance Centre (External Finance Centre — External Finance — External Finance
Centre — External Finance — External Finance
14. Ανεξάρτητη διοικητική Γερουσία — επιλεγμένες αποφάσεις από το 1991 έως το 2013
15. Δικαστήριο Ασύλου (Δικαστήριο Ασύλου) — Ιουλίου 2008 — 2013
16. Ανεξάρτητη Ομοσπονδιακή Γερουσία για το Άσυλο — Επιλεγμένες αποφάσεις από το 1998 έως το τέλος Ιουνίου 2008
17. Περιβαλλοντική Γερουσία — Επιλεγμένες αποφάσεις από το 1994 έως το 2013
18. Ομοσπονδιακή Γερουσία της Γερουσίας — Επιλεγμένες αποφάσεις από το 2001 έως το 2013
19. Αρχές ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων — επιλεγμένες αποφάσεις έως το 2013
20. Αποφάσεις του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου επί αστικών και ποινικών υποθέσεων (1885-1897) (εξωτερικές)
21. Συλλογή των πορισμάτων του εθνικού δικαστηρίου της Αυστρίας για την περίοδο 1869-1918 (εξωτερική)
22. Συλλογή των πορισμάτων του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αυστρίας για την περίοδο 1919-1979 (εξωτερική)
23. Συλλογή των πορισμάτων του διοικητικού δικαστηρίου της Αυστρίας για την περίοδο 1876-1934 (εξωτερική)
Άλλες ανακοινώσεις:
1. Κανονισμοί ελέγχου σύμφωνα με τον Gewerbeordnung
2. Επίσημες ανακοινώσεις για την κοινωνική ασφάλιση — αυθεντικά από το 2002
3. Διαρθρωτικά σχέδια Υγεία (SG, RSG)
4. Επίσημο κτηνιατρικό ειδησεογραφικό (AVN) του 15.09.2004
Διατάγματα (Erlässe)

1. Διατάγματα των ομοσπονδιακών υπουργείων
2. Κατευθυντήριες γραμμές και διατάγματα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών (εξωτερικό)

3. Διατάγματα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών
για θέματα κοινωνικής ασφάλισης (εξωτερικά)
Αυστριακή νομοθεσία

Ορισμένοι αυστριακοί νόμοι είναι επίσης διαθέσιμοι στα αγγλικά.
Περαιτέρω πληροφορίες

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Συστήματος Πληροφοριών για
Πρόσωπα (Federal Legal Information System).

τα Νομικά

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της
μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.
Τελευταία επικαιροποίηση: 22/10/2019

