Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ
Rakúsko
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OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Rakúsku
1. Prístup k povolaniu
Vysokoškolské

ÁNO

[oddiel 1 ods. 2 písm. c) zákona o právnikoch
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO)]

ÁNO

[oddiel 3 ods. 1 písm. c) zákona o právnikoch
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO)]

vzdelanie / univerzitné
vzdelanie
Právnické vzdelanie je
povinné
Ako sa stať plnohodnotným
právnikom:

 Registrácia v advokátskej komore
 Skúška (oddiel 1 ods. 2 písm. c) zákona
o právnikoch „Rechtsanwaltsordnung“
(RAO), štátna a advokátska: oddiel 3
zákona o skúšaní právnikov
„Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG“)
 Dokončenie obdobia zaškolenia
 Poistenie zodpovednosti pri výkone
povolania (oddiel 1 ods. 2 písm. g) a oddiel
21 písm. a) zákona o právnikoch
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO))
 Čistý záznam v registri trestov
 Dôveryhodnosť

Alternatívne cesty k vykonávaniu povolania:


Sudcovia a notári si môžu zvoliť jedinú alternatívne cestu k povolaniu právnika:
podľa oddielu 10 zákona o akreditácii vzdelávania a odborných skúšok
„Berufsprüfungs Ausbildungs-und-Anrechnugnsgesetz, ABAG“ sudcovia a notári
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Krajina: Rakúsko



môžu zložiť doplnkovú ústnu skúšku (oddiel 12 zákona ABAG). Úspešné zloženie
tejto skúšky pred príslušnou komisiou rakúskeho odvolacieho súdu sa považuje
za rovnocenné úspešnému zloženiu advokátskej skúšky, ktorú zvyčajne musia
absolvovať začínajúci advokáti.
Podľa európskej smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

2. Odborná príprava v období zaškolenia
Existuje obdobie
zaškolenia?

ÁNO

Právny základ:
Zákon o právnikoch „Rechtsanwaltsordnung,
RAO“, oddiel 2

Povinná

ÁNO

Inštitúcie zodpovedné






za organizovanie
odbornej prípravy
v období zaškolenia




Formy odbornej
prípravy v období
zaškolenia

Stanovená dĺžka:
vo všeobecnosti 5 rokov

Advokátska komora
Súkromní právnici a právnické firmy
Súkromní poskytovatelia odbornej prípravy
Súkromní poskytovatelia odbornej prípravy
akreditovaní advokátskou komorou (neexistuje
výslovná požiadavka na akreditáciu advokátskou
komorou)
Vysoké školy
Osobitné
právnické
akadémie
a štruktúry
odbornej
prípravy
vytvorené
advokátskou
komorou




Prax spojená s odbornou prípravou v oblasti
práva podľa osobitných osnov spoločných pre
všetkých začínajúcich právnikov
Začínajúci právnici musia v období zaškolenia
absolvovať
kurzy
odbornej
prípravy
v celkovom počte 42 dní.

Prijímacia
skúška/kontrola pred
obdobím zaškolenia

ÁNO

 Kontrola/overenie diplomu
 Splnenie
požiadaviek
stanovených
v zákone
o právnikoch
(RAO)
Dôveryhodnosť
a čistý
záznam
v registri trestov

Osobitné požiadavky

Žiadne

Prípravné kurzy na advokátsku skúšku
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týkajúce sa právnych
predpisov EÚ
a jazykovej prípravy:

oficiálne
požiadav
ky, ale
možnosť
stáže

musia
obsahovať
vzdelávanie
v konkrétnych oblastiach práva:
 rakúske občianske právo,
 nesporové konania,
 rakúska
smernica
o výkone
rozsudkov,
 konkurzné konanie,
 procesné metódy (spisovanie zmlúv,
listín, obhajob, odvolaní).
V priebehu obdobia zaškolenia je možné
stráviť 6 mesiacov v zahraničí ako
stážista, pričom stáž je porovnateľná
s požiadavkami oddielu 2 ods. 1 zákona
o právnikoch a započítava sa medzi
splnené požiadavky na 19 mesiacov praxe
(pozri ďalej).

Obdobie zaškolenia
rozdelené do rôznych
fáz

ÁNO

5-mesačná stáž na súde – pod
dohľadom predsedu príslušného súdu
3-ročná prax v právnickej firme –
pod dohľadom právnickej firmy
a príslušnej advokátskej komory
19-mesačná prax v inom subjekte
(na notárskom úrade, v správnom
orgáne,
právnickej
firme,
na
prokuratúre,
v úrade
verejného
účtovníka)
–
pod
dohľadom
príslušných orgánov






19-mesačné obdobie zaškolenia možno
absolvovať buď v právnickej firme, na
súde, alebo na prokuratúre, pričom 6
mesiacov možno stráviť aj na vysokej
škole v prípade, že to je súčasťou ďalšieho
akademického
vzdelávania,
s cieľom
získať doplnkovú právnickú akademickú
kvalifikáciu (oddiel 2 ods. 3 podods. 1
zákona
o právnikoch
„Rechtsanwaltsordnung” (RAO)), alebo
v zahraničí
v praktickom
zamestnaní
zodpovedajúcom požiadavkám oddielu 2

3

Krajina: Rakúsko

ods.
1
zákona
o právnikoch
„Rechtsanwaltsordnung” (RAO), ktoré má
význam pre budúcu právnickú kariéru
začínajúceho právnika.
Hodnotenie/skúška po
skončení obdobia
zaškolenia

ÁNO




Písomné skúšky
Ústne skúšky

3. Systém priebežnej odbornej prípravy
Rozlišovanie medzi priebežnou
odbornou prípravou
a špecializačnou odbornou
prípravou

NIE

Povinnosti týkajúce sa
priebežnej odbornej
prípravy/
špecializačnej
odbornej prípravy

ÁNO

Povinnosti týkajúce sa povinnej odbornej
prípravy stanovené v štátnom zákone

Povinnosti týkajúce sa
špecializačnej
odbornej prípravy

NIE

Právny základ:
Oddiel 10 ods. 6 zákona o právnikoch
(RAO)
Špecializovaná odborná príprava sa
neuvádza
v štátnom
zákone
ani
v interných predpisoch.

Povinnosti týkajúce sa štúdia
cudzích jazykov

Žiadne povinnosti

Povinnosti týkajúce sa
práva EÚ v súvislosti
s priebežnou
odbornou prípravou /
špecializačnou
odbornou prípravou

Podľa

ÁNO

oddielu

10

ods.

zákona

6

o právnikoch „Rechtsanwaltsordnung” (RAO)
je

právnik

povinný

zúčastniť

sa

na

nepretržitej odbornej príprave.
Nepretržitá

odborná

príprava

musí

zahŕňať všetky oblasti práva, ktoré boli
súčasťou

aj

právnického

vzdelania

právnikov na vysokej škole [oddiel 3
zákona
„Rechtsanwaltsordnung“

o právnikoch
(RAO)]

a advokátskej skúšky (oddiel 20 zákona
o skúšaní
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„Rechtsanwaltsprüfungsgesetz“,

RAPG).

To zahŕňa aj právo EÚ.
4. Systémy akreditácie a poskytovatelia odbornej prípravy
Možnosť akreditácie

NIE
Rakúska akadémia však pozýva iba
vybraných
–
hoci
nie
oficiálne
akreditovaných – prednášajúcich.

Počet poskytovateľov priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Typ poskytovateľov odbornej
prípravy, ktorí zabezpečujú
akreditované činnosti priebežnej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Činnosti a metódy
Druhy činnosti
odbornej prípravy
prípustné v rámci
povinnej priebežnej
prípravy alebo
špecializačnej
odbornej prípravy











Účasť na osobnej odbornej
príprave
Absolvovanie seminárov
diaľkovej odbornej prípravy
Absolvovanie modulov
elektronického učenia sa
Sledovanie internetového
seminára
Absolvovanie
kombinovaných činností
vzdelávania
Účasť na činnostiach
odbornej prípravy ako
školiteľ alebo učiteľ
Písanie/publikovanie
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Účasť na
činnostiach
odbornej prípravy
v inom členskom
štáte:
Áno, započítava sa
medzi splnené
povinnosti.

Krajina: Rakúsko

5. Dohľad nad činnosťami odbornej prípravy
Organizácie vykonávajúce dohľad
nad činnosťami nepretržitej
odbornej prípravy

Neuplatňuje sa

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

Organizácie vykonávajúce dohľad
nad činnosťami odbornej prípravy
zameranými na určitú špecializáciu

Neuplatňuje sa

Proces dohľadu

Neuplatňuje sa

Zdroj: Pilotný projekt – Európska odborná justičná príprava: „Časť 2 – Štúdia o stave odbornej
prípravy právnikov v oblasti práva EÚ“ realizovaný Radou advokátskych komôr a združení
právnikov Európy (CCBE) a Európskym inštitútom verejnej správy (EIPA)
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