Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Austrija
Tijelo koje je dostavilo informacije: Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Austriji
1. Pristup zanimanju
Visoko
DA
obrazovanje/sveučilišn
o obrazovanje

Odjeljak
1.
stavak
2.
lit.c
„Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [Zakon o
odvjetnicima]

Obvezna je diploma
pravnog fakulteta

Odjeljak
3.
stavak
1.
lit.c
„Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [Zakon o
odvjetnicima]

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:

 Upis u imenik odvjetničke komore
 Ispit (odjeljak 1. stavak 2. lit.c
„Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [Zakon o
odvjetnicima], državni i pravosudni:
odjeljak 3. „Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,
RAPG “ [Zakon o odvjetničkim ispitima])
 Završena početna izobrazba
 Kupnja osiguranja od profesionalne
odgovornosti (odjeljak 1. stavak 2. lit.g i
odjeljak 21.a „Rechtsanwaltsordnung”
(RAO) [Zakon o odvjetnicima])
 Besprijekorna kaznena evidencija
 Pouzdanost

Alternativni način pristupa zanimanju:


Suci i javni bilježnici mogu izabrati jedini alternativni način pristupa zanimanju
odvjetnika: u skladu s odjeljkom 10. “Ausbildungs- und BerufsprüfungsAnrechnugnsgesetz, ABAG” [Zakon o akreditacijama obrazovanja i stručnih

1

Država: Austrija



ispita], suci i javni bilježnici mogu položiti dodatni usmeni ispit (odjeljak 12.
ABAG-a). Uspješno polaganje ovog ispita pred nadležnim povjerenstvom
Austrijskog žalbenog suda smatra se istovjetnim uspješnom polaganju
pravosudnog ispita koji obično moraju položiti odvjetnički vježbenici.
U skladu s Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija

2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Rechtsanwaltsordnung,

RAO“

[Zakon

o

odvjetnicima], odjeljak 2.
Obavezno

DA

Propisano trajanje:
u načelu 5 godina

Vrste struktura
odgovornih za
organizaciju početne
izobrazbe









Odvjetnička komora
Privatne prakse i odvjetnička društva
Privatni pružatelji izobrazbe
Privatni pružatelji izobrazbe koje je akreditirala
odvjetnička komora (ne postoji izričit zahtjev
akreditacije odvjetničke komore)
Sveučilišta
Posebne odvjetničke akademije i strukture za
izobrazbu koje je uspostavila odvjetnička komora

Vrsta početne
izobrazbe





Vježbenički staž u kombinaciji s pravnom
izobrazbom prema posebnom kurikulumu koji
je zajednički svim odvjetničkim vježbenicima
Odvjetnički
vježbenici
moraju
pohađati
tečajeve izobrazbe ukupno 42 dana tijekom
razdoblja početne izobrazbe.

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

 Provjera/potvrda diplome
 Moraju zadovoljavati zahtjeve iz RAO-a
(Zakon o odvjetnicima). Moraju biti
pouzdani i imati besprijekoran policijski
dosje

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

Nema
formaln
og

Tečajevi za pripremu za pravosudni ispit
moraju
uključivati
obrazovanje
iz
posebnih pravnih područja:
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zahtjeva
, ali
postoji
mogućno
st
stažiranj
a







austrijsko građansko pravo
neparnični postupci
austrijska direktiva o ovrsi
stečajni postupak
postupovne metode (sastavljanje
ugovora, predstavki, obrana, žalbi)

Za vrijeme razdoblja početne izobrazbe
moguće je provesti 6 mjeseci u
inozemstvu obavljajući vježbenički staž
koji je usporediv sa zahtjevima iz odjeljka
2. stavka 1. Zakona o odvjetnicima koji se
ubrajaju
u
zahtjeve
19-mjesečnog
vježbeničkog staža (vidjeti u nastavku)
Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

DA

Vježbenički staž na sudu u trajanju
od 5 mjeseci – pod nadzorom
predsjednika nadležnog suda
Vježbenički staž u odvjetničkom
društvu u trajanju od 3 godine – pod
nadzorom odvjetničkog društva i
odvjetničke komore
Vježbenički staž u trajanju od 19
mjeseci u drugom tijelu (ured javnog
bilježnika, administrativna agencija,
odvjetnička tvrtka, državnoodvjetnički
ured, ured javnog računovođe) – pod
nadzorom nadležnih tijela







Razdoblje početne izobrazbe u trajanju od
19 mjeseci može se provoditi u
odvjetničkom društvu, na sudu ili u uredu
javnog bilježnika. Osim toga, 6 mjeseci
može se provesti na sveučilištu ako je to
dio trajne akademske izobrazbe u cilju
stjecanja dodatnih pravnih akademskih
kvalifikacija (odjeljak 2. stavak 3.
podstavak 1. „Rechtsanwaltsordnung”
(RAO) [Zakon o odvjetnicima]) ili se može
provesti u inozemstvu tijekom praktične
izobrazbe kojom se ispunjuju zahtjevi iz
odjeljka
2.
stavka
1.
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„Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [Zakon o
odvjetnicima] i koja služi budućoj
odvjetničkoj
karijeri
odvjetničkog
vježbenika).
Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

DA




Pisani ispiti
Usmeni ispiti

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE

DA

Obveze u vezi s obveznom izobrazbom u
skladu s nacionalnim pravom
Pravna osnova:
odjeljak 10. stavak 6. RAO-a [Zakon o
odvjetnicima]

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

NE

Specijalizacija nije propisana nacionalnim
ni unutarnjim propisima.

Obveze u vezi s učenjem stranih
jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju

U skladu s odjeljkom 10. stavkom 6.

DA

„Rechtsanwaltsordnung”

[Zakon o

(RAO)

odvjetnicima], odvjetnik mora sudjelovati
u trajnoj izobrazbi.
Trajnom

izobrazbom

moraju

biti

obuhvaćena sva pravna područja koja su
već

bila

dio

pravnog

obrazovanja

odvjetnika na Sveučilištu (odjeljak 3.
„Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [Zakona o
odvjetnicima]) i dio pravosudnog ispita
(odjeljak

20.

„Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,

[Zakon

o

odvjetničkim

uključuje i pravo EU-a.
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ispitima]).
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4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

NE
Međutim, austrijska akademija poziva
samo izabrane govornike, iako nisu
formalno akreditirani.

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude akreditirane aktivnosti
trajne izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti

izobrazbe koje su
prihvaćene u skladu s 
obvezama trajne
izobrazbe







Pohađanje tečajeva
izobrazbe
Pohađanje tečajeva učenja
na daljinu
Pohađanje modula eučenja
Gledanje webinara
Pohađanje aktivnosti
mješovitog učenja
Sudjelovanje u
aktivnostima izobrazbe kao
predavač ili nastavnik
Pisanje/objava

Sudjelovanje u
aktivnostima
izobrazbe koje se
održavaju u drugoj
državi članici:
Da, one se mogu
ubrajati u
ispunjavanje obveza.

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti trajne izobrazbe

N/P

Postupak nadzora

N/P

Organizacije uključene u nadzor
aktivnosti izobrazbe u svrhu
specijalizacije

N/P

Postupak nadzora

N/P

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba „Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika
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koji prolaze izobrazbu iz prava EU-a”, koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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