Avstrija

Dreptul statului membru - Austria
Stran je strojno prevedena in njena kakovost ni zajamčena.

Introducere — Această pagină furnizează informații privind sistemul juridic austriac și oferă o prezentare generală a legislației
austriece.
Surse juridice
Dreptul austriac este, în principal, o lege („învechită”). Pe de altă parte, dreptul comun joacă doar un rol foarte limitat.
Jurisprudența instanțelor supreme, care oferă îndrumări cu privire la aplicarea legii, are o importanță deosebită. Cu toate acestea,
legea nu este recunoscută în mod oficial ca izvor de drept.
Legea constituțională federală austriacă (Bundes -Verfassungsgesetz) declară că normele de drept internațional general
recunoscute fac parte integrantă din legislația federală și prevede încorporarea tratatelor de stat în ordinea juridică austriacă
(transformare generală și specifică). Statutul regimului contractual național în ordinea juridică națională este determinat de
conținutul sistemului.
Modificările Constituției și/sau ale tratatelor de stat suplimentare impun aceleași majorități calificate ca și deciziile privind legislația
constituțională federală pentru aprobarea lor în Consiliul Național. Deciziile de modificare sau de modificare a contractelor de
achiziții publice sunt supuse acelorași cerințe ca și cele prevăzute pentru deciziile legislative.
În principiu, la cererea guvernului federal sau a ministrului federal împuternicit de președintele federal, președintele federal se va
închide. Consiliul Național trebuie să aprobe în prealabil acordurile politice, amendamentele sau acordurile adiționale. Președintele
federal poate autoriza guvernul federal sau membrii competenți ai guvernului federal să intre în anumite categorii de tratate ale
statului, care nu sunt supuse unor modificări politice sau legislative.
În conformitate cu Constituția Austriei, există, pe lângă legea federală (constituțională) din cele nouă state federale, o lege
(constituțională) națională. Dreptul constituțional al statului nu trebuie să intre în contradicție și, prin urmare, să fie subordonat
dreptului constituțional federal al Curții Constituționale Federale. Cu toate acestea, un astfel de principiu de clasificare nu se
aplică, în principiu, între reglementările federale și cele provinciale. Începând cu 1988, landurile au putut, de asemenea, să încheie
tratate internaționale (contracte de stat) în domeniile lor de competență. Cu toate acestea, există în continuare o predominanță a
guvernului federal în probleme externe.
Tipologia actelor — ierarhia normelor

Un standard constituțional în Consiliul Național cu numărul de 2/3-Mehrheit din voturi, cu cel puțin jumătate din membrii prezenți.
În plus, norma astfel produsă trebuie să fie marcată în mod explicit ca „drept constituțional” sau „dispoziție constituțională”.
Pe de altă parte, este necesară prezența a cel puțin o treime dintre membri și a unei majorități absolute a voturilor exprimate
pentru o decizie valabilă în cadrul Consiliului Național cu privire la reglementările federale.
1 Principiile Constituției federale

Următoarele principii directoare ale Constituției federale a Austriei stabilesc principalele acte legislative din sistemul juridic austriac:
principiul democratic
principiul separării puterilor
statul de drept
principiul republican
principiul federal

principiul liberal
În ansamblul lor, aceste principii directoare constituie fundamentul statului de drept constituțional.
Acestea au o importanță capitală în constituție. În cazul în care modificarea Constituției federale a unuia dintre principiile directoare
este abandonată sau dacă relația dintre principii este fundamental modificată, aceasta este considerată o modificare totală și
necesită organizarea unui referendum.
2 Legislația primară și secundară a UE

Aderarea Austriei la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 1995, a dus la o modificare globală a Constituției Austriei. După aderare,
ordinea juridică constituțională austriacă nu mai determină ordinea juridică de bază, ci și dreptul Uniunii (constituționalism). Avizul
prevalează că legislația UE se referă la dreptul intern și la dreptul constituțional federal simplu, dar nu și la principiile de bază ale
Constituției federale.
3 Legea constituțională federală „simplă”

Dreptul constituțional definește „regulile jocului” de acțiune politică, prevăzând:
procedura legislativă
poziția instituțiilor supreme din stat
relația dintre guvernul federal și landuri cu privire la legislație și la punerea în aplicare
controlul exercitat de instanțele de drept public
4 Legislația federală

În conformitate cu principiul constituțional al statului de drept, orice punere în aplicare (administrare și competență) este
reglementată prin lege. Constituția federală împarte competențele legislative între guvernul federal și landuri.
Regulamentele 5

Reglementările sunt standarde generale care sunt adoptate de autoritățile de management și se aplică în mod egal tuturor
persoanelor care fac obiectul legislației. Există o autorizație constituțională generală pentru adoptarea regulamentelor de punere în
aplicare menite să clarifice alte standarde generale, în special legi. Reglementările suplimentare necesită o autorizație
constituțională explicită.
6 Decizii

Deciziile sunt în primul rând un act de drept administrativ, care se aplică numai persoanelor menționate în decizie.
Cadrul instituțional
Organele legislative

În conformitate cu separarea constituțională a puterilor între guvernul federal și landuri, în procesul legislativ sunt implicate diferite
organisme.
Consiliul Național adoptă legile federale, de obicei cu implicarea Bundesratului. Cei 183 de membri ai Consiliului Național sunt
aleși direct de către cetățeni. Cu toate acestea, Consiliul Federal este ales prin Landtage („Landtage”). În principiu, Consiliul
Federal nu are decât dreptul la o cale de atac.
Legislația provincială este responsabilitatea landurilor.
Proceduri legislative

Inițiativele legislative privind legile federale sunt transmise la șobolanul național după cum urmează:
în sprijinul solicitărilor din partea membrilor (aviz din proprie inițiativă)
prezentarea de către guvernul federal (proiectul de lege al guvernului)
la cererea Bundesratului
În plus, Consiliul Național este obligat să înainteze o petiție pentru discuții cu mai mult de 100 000 de semnături ale persoanelor
care au drept de vot sau cu o șesime din electoratul a trei țări.

În practică, guvernul federal are majoritatea inițiativelor legislative. Propunerile guvernului trebuie adoptate în unanimitate de către
guvernul federal (Consiliul de Miniștri). Înainte de aceasta, proiectul de lege pregătit de ministrul federal relevant este publicat
pentru evaluarea de către alte organisme (landuri, organizații asociative).
În conformitate cu decizia adoptată de Nationalrat, Bundesratul trebuie să aprobe proiectul de lege. (legislația federală nu trebuie
să fie înaintată Bundesrat — suveranitatea federală a Consiliului Național). Apoi, cancelarul federal transmite legea președintelui
federal pentru autentificare.
Consiliul Național poate decide organizarea unui referendum. Acest lucru poate necesita, de asemenea, majoritatea membrilor.
Apoi, proiectul de lege care a fost deja aprobat de Consiliul Național trebuie să fie aprobat prin referendum, înainte de a putea fi
înregistrat. De asemenea, trebuie să se organizeze un referendum pentru fiecare modificare a Constituției federale.
Președintele federal a înregistrat formarea constituțională prin semnarea sa. Faptele sunt apoi contrasemnate de cancelarul
federal.
În urma contrasemnării de către cancelarul federal, Legea federală este publicată în Monitorul Oficial Federal. Cu excepția cazului
în care se prevede altfel în lege (retroactivitatea sau vacatio legis), legea intră în vigoare la sfârșitul zilei publicării în Monitorul
Oficial Federal și publicarea acestei date.
O lege poate fi abrogată în mod explicit (derogare formală) sau, prin intermediul unei noi legi federale, care reglementează un
aspect care a fost deja standardizat din punct de vedere juridic (derogare materială), fără intrarea oficială în vigoare a legii
respective (lex posterior derogat legi priori). Legea mai specifică se referă la legile generale (lex specialis derogat legi generali). În
plus, durata unei legi poate fi limitată în timp.
Baze de date legale

Legislația austriacă poate fi consultată online prin intermediul sistemului de informații juridice din Republica Federală Germania
(RIS), care este furnizat de Ministerul Federal al Economiei (Bundesministerium für digital und Wirtschaftsstandort).
Este accesul la baza de date gratuit?

Accesul la

sistemul de informații juridice al Republicii Federale (RIS) este gratuit.

Scurtă descriere a conținutului

Sistemul de informații juridice federale informează cu privire la:
Dreptul federal

1. Legislația federală consolidată
2. Monitorul Oficial Federal din 2004
3. Monitorul Oficial Federal 1945-2003
4. Monitorul Oficial al Republicii Federale Germania și federal 1848-1940
5. Colecții legislative și de reglementare în perioada 1740-1848 (externe)
6. Reichsgesetzblatt 1919-1945 (extern)
7. Proiecte de evaluare
8. Bonuri de stat
Legea provincială

1. Legea provincială în forma consolidată
2. Titlurile funciare autentice și neautentice ale landurilor (perioade diferite)
Legislația municipală: standardele juridice selectate ale municipalităților din următoarele landuri:

1. Carintia (toate municipalitățile)
2. Niederösterreich
3. Oberösterreich
4. Salzburg
5. Steiermark
6.

6. Viena
Jurisprudența

1. Curtea Constituțională (VfGH)
2. Curtea administrativă (VwGH)
3. Lista standardelor Tribunalului administrativ
4. Justiție (OGH, OLG, LG, BG, AP, EXCLUDING)
5. Instanțe administrative federale (Bundesverwaltungsgericht) (BVwG)
6. Instanțele administrative regionale (Landesverwaltungsgerichte) (LVwG)
7. Bundesfinanzgericht (Tribunalul Fiscal Federal) (extern)
8. Autoritatea pentru protecția datelor (Datenschutzbehörde) (perioada de dinainte de 2014: Comisia pentru protecția datelor
(Datenschutzkommission)
9. Comisii disciplinare (Disziplinarkommissionen), Comisia disciplinară supremă (Disziplinaroberkommission), Comisia de apel
(Berufungskommission)
10. Autoritatea de reprezentare a personalului (înainte de 2014: Comitetul pentru personal — Comisia de supraveghere)
11. Comitetul de conformitate din 2014
12. Comisii de promovare a egalității, din 2008 (extern)
13. Documentație financiară, Centrul de finanțe independente (extern)
14. Senatul administrativ independent — decizii selectate în perioada 1991-2013
15. Tribunalul pentru azil (Tribunalul pentru Azil) — iulie 2008-2013
16. Senatul federal independent pentru azil — decizii selectate din 1998 până la sfârșitul lunii iunie 2008
17. Senatul mediului — decizii selectate în perioada 1994-2013
18. Senatul federal — decizii selectate în perioada 2001-2013
19. Autorități de control al achizițiilor publice — decizii selectate până în 2013
20. Decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție în materie civilă și penală (1885-1897) (extern)
21. Colectarea constatărilor Curții naționale austriece 1869-1918 (externe)
22. Colectarea constatărilor Curții Constituționale a Austriei 1919-1979 (externe)
23. Colectarea constatărilor Tribunalului administrativ austriac 1876-1934 (extern)
Alte avize:
1. Regulamentele de inspecție în temeiul Gewerbeordnung (comerț, comerț și industrie)
2. Anunțuri oficiale privind asigurările sociale — autentică începând cu 2002
3. Planuri structurale Sănătate (ÖSG, SG)
4. Știri veterinare oficiale (AVN) începând cu 15.09.2004
Decrete (Erlässe)

1. Decrete ale ministerelor federale
2. Orientări și decrete ale Ministerului Federal al Finanțelor (extern)
3. Decretele Ministerului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale, Sănătății și Protecției Consumatorului în materie de securitate
socială (extern)
Legislația austriacă

Unele legi austriece sunt, de asemenea, disponibile în limba engleză.
Alte informații

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet

al Sistemului de informații juridice federale.

Această pagină este o versiune realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Proprietarul acestei pagini nu își asumă
nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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