Системи за обучение на адвокати в
ЕС
Австрия
Информация, предоставена от: Австрийската адвокатска колегия (Österreichische
Rechtsanwaltskammertag)
април 2014 г.
ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в
Австрия
1. Достъп до професията
Необходимо ли е
висше
образование/универ
ситетско
образование?

ДА

Член 1, алинея 2, буква c) от Закона за
адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung)

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Член 3, алинея 1, буква c) от Закона за
адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung)

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?

 Регистрация в адвокатската колегия
 Изпит (член 1, алинея 2, буква c) от
Закона за адвокатурата
(Rechtsanwaltsordnung) – държавен и на
Адвокатската колегия: член 3 от Закона
за изпита за придобиване на
правоспособност като адвокат
(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz)
 Преминаване на въвеждащ стаж
 Сключване на застраховка за
професионална отговорност (член 1,
алинея 2, буква g) и член 21a от Закона
за адвокатурата (Rechtsanwaltsordnung)
 Чисто съдебно досие
 Необходимите нравствени качества
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Има ли алтернативни начини за упражняване на професията?




Съдиите и нотариусите могат да изберат единствения алтернативен начин
за придобиването на правоспособност като адвокат: в съответствие с
член 10 от Закона за признаването на обучения и изпити за придобиване
на правоспособност като адвокат (Ausbildungs- und BerufsprüfungsAnrechnugnsgesetz) съдиите и нотариусите могат да положат допълнителен
устен изпит (член 12 от този закон). Успешното полагане на този изпит
пред компетентната комисия от австрийски Апелативен съд се счита за
равностойно на успешното полагане на изпита на адвокатската колегия,
който стажант-адвокатите обикновено трябва да положат.
В съответствие с Директива 2005/36/ЕО относно признаването на
професионалните квалификации

2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

Правно основание:
Член 2 от
Закона

ДА

за

адвокатурата

(Rechtsanwaltsordnung)
Стажът
задължителен ли е?

ДА

Установена продължителност:
обикновено 5 години

Какви видове
 Адвокатската колегия
структури са
 Адвокатски кантори
отговорни за
 Частни структури, предоставящи обучение
организиране на
 Частни структури, предоставящи обучение,
обучението по време
акредитирани от адвокатската колегия (няма
на този стаж?
изрично изискване за акредитиране от
адвокатската колегия)
 Университети
 Специални школи за адвокати и структури за
обучение, учредени от адвокатската колегия
Форма на
въвеждащото
обучение





Стаж, съчетан с обучение по право по обща
за всички стажант-адвокати специална
учебна програма
Стажант-адвокатите трябва да посетят
курсове на обучение в продължение на
общо 42 дни в рамките на въвеждащия
стаж
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Има ли приемен
изпит/проверка
преди въвеждащия
стаж?

ДА

 Проверка/удостоверяване
на
диплома
 Трябва
да
бъдат
изпълнени
изискванията, предвидени в Закона
за адвокатурата. Лицата трябва да
притежават
необходимите
нравствени качества и да имат чисто
съдебно досие.

Има ли специфични
изисквания във
връзка с
изучаването на
правото на ЕС и
езиковото обучение?

Няма
формал
ни
изисква
ния, но
има
възможн
ост за
стаж

Подготвителните курсове за изпита за
адвокати трябва да включват обучение
в определени области на правото:
 австрийско гражданско право,
 охранителни производства,
 австрийската
уредба
на
принудителното изпълнение,
 производство по обявяване в
несъстоятелност,
 процесуални средства (съставяне
на договори, актове, писмена
защита, жалби).
В хода на въвеждащия стаж лицето
може да работи като стажант в
продължение на 6 месеца в чужбина,
като
практиката
трябва
да
е
съпоставима с изискванията на член 2,
алинея 1 от Закона за адвокатурата и
се зачита към изисквания 19-месечен
стаж (вж. по-долу).

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

ДА

5-месечен стаж в съда – под
надзора
на
председателя
на
компетентния съд
3-годишен стаж в адвокатска
кантора –
под
надзора
на
адвокатската
кантора
и
компетентната адвокатска колегия
19-месечен
стаж
в
друга
институция (нотариална кантора,
административен орган, адвокатска
кантора, прокуратура, кантора на
дипломиран счетоводител) – под
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надзора на компетентните органи
19-месечният въвеждащ стаж може да
бъде изкаран в адвокатска кантора, съд
или прокуратура, 6 месеца могат да
бъдат изкарани и в университет, ако
това
представлява
част
от
продължаване
на
академичното
образование и цели придобиването на
допълнителна
правна
академична
квалификация
(член 2,
алинея 3,
точка 1 от Закона за адвокатурата
(Rechtsanwaltsordnung), или могат да
бъдат
изкарани
в
чужбина
на
практическа работа, която отговаря на
изискванията на член 2, алинея 1 от
Закона
за
адвокатурата
(Rechtsanwaltsordnung) и която е от
полза за бъдещата кариера на стажантадвоката като пълноправен адвокат).
Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА




Чрез писмени изпити
Чрез устни изпити

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение
между текущо обучение и
специализация?

НЕ

Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

Задължително обучение, уредено в
националното право

ДА

Правно основание:
Член 10, алинея 6
адвокатурата
Има ли задължение
за специализация?

НЕ

Има ли задължение за
изучаване на чужди езици?

от

Закона

за

Специализацията не се урежда нито в
националното
право,
нито
в
Правилника за вътрешния ред.
НЕ
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Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

ДА

В съответствие с член 10, алинея 6 от
Закона

за

адвокатурата

(Rechtsanwaltsordnung)
длъжни

да

адвокатите

преминават

са

текущо

обучение.
Текущото обучение трябва да обхваща
всички правни области, които са били
част

от

обучението

по

право

на

адвоката в университета (член 3 от
Закона

за

адвокатурата

(Rechtsanwaltsordnung)

и от изпита за

адвокати (член 20 от Закона за изпита
за придобиване на правоспособност
като

адвокат

(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz).

Това

включва и правото на ЕС.
4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли акредитация?

НЕ
Австрийската академия обаче кани
само
подбрани –
макар
и
не
официално акредитирани – лектори.

Какъв е броят на структури,
Не се прилага
предоставящи обучение, които
предлагат текущо обучение?
Какви са видовете структури,
Не се прилага
предоставящи обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо обучение?
Дейности и методи
Какви видове
дейности по
обучение се
приемат съгласно
задължението за
текущо обучение?







Присъствено обучение
Дистанционно обучение
Модули за електронно
обучение
Уебинари
Комбинирано обучение
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Участие в
дейности по
обучение, които се
провеждат в друга
държава членка:
Да, приема се за
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Участие в дейности по
обучение в качеството на
обучаващ или
преподавател
Писане/публикуване на
статии

изпълнение на
задължението за
обучение.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по текущо обучение?

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Кои са структурите,
упражняващи надзор върху
дейностите по обучение за
специализация?

Не се прилага

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския
институт по публична администрация (EIPA)
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