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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Austria
1. Accesul la profesie
Studii superioare /
studii universitare

DA

Articolul 1 alineatul (2) litera (c) din
Rechtsanwaltsordnung (RAO) [Legea privind
avocații]

Este obligatorie o
diplomă în drept

DA

Articolul
3
alineatul
(1)
litera
(c)
Rechtsanwaltsordnung (RAO) [Legea privind
avocații]

Etape care trebuie parcurse
pentru a deveni avocat cu
drepturi depline:

 Înscrierea în barou
 Examen articolul 1 alineatul (2) litera (c) din
Rechtsanwaltsordnung (RAO) [Legea
privind avocații], Statul și Baroul: articolul 3
din Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG]
[Legea privind examinarea avocaților]
 Parcurgerea unei perioade pregătitoare
 Încheierea unei asigurări de răspundere
civilă profesională [articolul 1 alineatul (2)
litera (g) și articolul 21a din
Rechtsanwaltsordnung (RAO)] [Legea
privind avocații]
 cazier judiciar ireproșabil
 credibilitate

Căi alternative de acces la profesie:


Judecătorii și notarii pot alege singura cale alternativă de acces la profesia de
avocat: în conformitate cu articolul 10 din „Ausbildungs- und Berufsprüfungs-
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Țara: Austria



Anrechnugnsgesetz, ABAG” [Legea privind acreditarea examenelor din sistemul
de învățământ și a examenelor profesionale], judecătorii și notarii pot susține
un examen oral complementar (articolul 12 ABAG). Promovarea examenului,
susținut în fața comisiei competente a unei curți de apel din Austria, este
considerată echivalentă cu promovarea examenului de admitere în barou pe
care trebuie să-l susțină în mod normal avocații stagiari.
În conformitate cu Directiva europeană 2005/36/CE privind recunoașterea
calificărilor profesionale.

2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Rechtsanwaltsordnung, RAO [Legea privind
avocații], articolul 2

Obligatorie

DA

Tipuri de structuri
responsabile de
organizarea formării
în perioada
pregătitoare









Durata stabilită:
5 ani în general

Baroul
Cabinete private și firme de avocatură
Furnizori de formare privați
Furnizori de formare privați acreditați de barou
(nu există nicio cerință explicită privind
acreditarea de către barou)
Universități
Academii specifice ale avocaților și structuri de
formare create de barou

Tipul formării în
perioada pregătitoare





Stagiu combinat cu formare în domeniul juridic
în conformitate cu o programă de învățământ
specifică, comună pentru toți avocații stagiari
Avocații stagiari trebuie să cumuleze un
număr total de 42 de zile de formare în
timpul perioadei pregătitoare

Examen de admitere/
verificare înainte de
perioada pregătitoare

DA

 Controlul/verificarea diplomei
 Îndeplinirea condițiilor prevăzute în
RAO (Legea privind avocații). Aceștia
trebuie să fie demni de încredere și să
aibă un cazier ireproșabil.

Particularități cu
privire la formarea în

Nu există
cerințe

Cursurile de pregătire pentru examenul
susținut de avocați trebuie să includă
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Țara: Austria

domeniul dreptului UE
și la formarea
lingvistică:

oficiale
în acest
sens, dar
există
posibilitat
ea
efectuării
unor
stagii

instruirea în anumite domenii ale
dreptului:
 Drept civil austriac
 Procedura necontencioasă
 Directiva austriacă privind executarea
silită
 Procedura de insolvență
 Metode
procedurale
(redactarea
contractelor,
a
înscrisurilor,
a
memoriilor în apărare, a căilor de
atac)
Pe parcursul perioadei pregătitoare,
există posibilitatea de a lucra 6 luni în
străinătate ca stagiar, stagiul fiind
considerat comparabil cu cerințele din
articolul 2 alineatul (1) din Legea privind
avocații și fiind astfel luat în calcul pentru
îndeplinirea obligației de 19 luni de
stagiatură (a se vedea mai jos).

Perioada pregătitoare
este împărțită în mai
multe etape

DA

stagiu de 5 luni în cadrul unei
instanțe
–
sub
supravegherea
președintelui instanței competente
stagiu de 3 ani în cadrul unei firme
de avocatură – sub supravegherea
firmei de avocatură și a baroului
competent
stagiu de 19 luni în cadrul unei alte
organizații (birou notarial, agenție
administrativă, firmă de avocatură,
parchet, biroul unui contabil public) –
sub
supravegherea
organismelor
competente







Perioada pregătitoare de 19 luni poate fi
efectuată în cadrul unei firme de
avocatură, al unei instanțe sau al unui
parchet, iar o perioadă de șase luni poate
fi petrecută la o universitate, în cazul în
care aceasta constituie o continuare a
studiilor superioare vizând obținerea unei
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Țara: Austria

calificări juridice suplimentare [articolul 2
alineatul (3) primul paragraf din
Rechtsanwaltsordnung
(RAO)
(Legea
privind avocații)] sau poate fi petrecută în
străinătate, ca angajat aflat în perioada de
practică, respectivul loc de muncă trebuind să
îndeplinească cerințele din articolul 2 alineatul
(1) din Rechtsanwaltsordnung (RAO)
[Legea privind avocații] și să fie util pentru
cariera viitoare de avocat a stagiarului.
Evaluare/examen
după perioada
pregătitoare

DA




prin examene scrise
prin examene orale

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de
specialitate

NU

Obligații privind
formarea continuă

Îndatoriri privind formarea obligatorie, în
conformitate cu legislația națională.

DA

Temei juridic:
Articolul 10 alineatul (6) RAO [Legea
privind avocații]
Obligații privind
formarea de
specialitate

NU

Formarea de specialitate nu este
prevăzută nici în dreptul național, nici în
regulamentele interne.

Obligații privind învățarea
limbilor străine

Nu există obligații în acest sens.

Obligații privind
includerea dreptului
UE în formarea
continuă/de
specialitate

În conformitate cu articolul 10 alineatul

DA

(6) din Rechtsanwaltsordnung (RAO) [Legea
privind avocații], avocații au obligația de a
participa la formarea continuă.
Formarea continuă trebuie să cuprindă
toate domeniile dreptului care au fost
studiate
integrantă
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la
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universitate
pregătirea

ca

parte

juridică

a

Țara: Austria

avocaților

(articolul

3

din

Rechtsanwaltsordnung (RAO) [Legea privind

avocații]) și care fac parte din materia
pentru examenul susținut de avocați
(articolul

20

Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,

din
RAPG

[Legea privind examinarea avocaților]).
Printre aceste domenii ale dreptului se
află, de asemenea, dreptul UE.
4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

NU
Cu toate acestea, Academia Austriacă
invită numai vorbitori selectați – deși nu
sunt acreditați oficial.

Numărul furnizorilor de formare
care oferă activități de formare
continuă acreditate

Nu se aplică

Tipul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare
continuă acreditate

Nu se aplică

Activități și metode
Tipuri de activități de
formare acceptate
pentru îndeplinirea
obligației de formare
continuă sau de
specialitate



Participarea la sesiuni de
formare față în față



Participarea la sesiuni de
formare la distanță



Parcurgerea unor module
de tip e-învățare



Urmărirea unui seminar
online



Efectuarea de activități de
învățare mixtă



Participarea la activități de
formare ca formator sau
profesor



Redactare/publicare de
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Participarea la
activități de
formare într-un alt
stat membru:
Da, aceasta este
luată în calcul pentru
îndeplinirea
obligațiilor de
formare.

Țara: Austria

lucrări
5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare continuă

Nu se aplică

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare de specialitate

Nu se aplică

Procesul de supraveghere

Nu se aplică

Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația
formării avocaților în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților
de Drept din Europa (CCBE) și Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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