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BESKRIVELSE AF DET ØSTRIGSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universite
tsuddannelse

JA

§ 1, stk. 2, litra c,
"Rechtsanwaltsordnung"

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

§ 3, stk. 1, litra c, i advokatloven

For at blive fuldgyldig
advokat skal man

i

advokatloven

 Være optaget i advokatsamfundet
 Bestå eksamener (§ 1, stk. 2, litra c i
advokatloven, der tilrettelægges af staten
og advokatsamfundet: § 3 i loven om
advokateksamen
("Rechtsanwaltsprüfungsgesetz"))
 Have gennemført en fuldmægtigperiode
 Have tegnet en erhvervsansvarsforsikring
(§ 1, stk. 2, litra g, og § 21a i advokatloven)
 Have en ren straffeattest
 Være troværdig

Alternative veje til erhvervet


Der findes kun en alternativ vej til advokaterhvervet, som dommere og notarer
kan vælge: Efter § 10 i loven om akkreditering af uddannelse og eksamen
("Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz" kan dommere og
notarer gå op til en supplerende mundtlig prøve (§ 12 i ovennævnte lov). Hvis de
består denne prøve, der aflægges over for det kompetente udvalg ved en af
Østrigs appeldomstole, svarer det til at have opnået advokatbestalling, som
normalt kræves af advokatfuldmægtige.
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Land: Østrig



Se Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af
erhvervsmæssige kvalifikationer

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
§ 2 i advokatloven

Obligatorisk

JA

Varighed:
Normalt fem år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige









Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Advokatsamfundet
Private praksisser og advokatfirmaer
Private uddannelsesudbydere
Private uddannelsesudbydere akkrediteret af
advokatsamfundet: Der er ingen specifikke krav
om akkreditering
Universiteter
Særlige
advokatakademier
og
uddannelsesstrukturer
etableret
af
advokatsamfundet




Praktikforløb kombineret med kurser i
lovgivning med fælles pensum for alle
advokatfuldmægtige
Advokatfuldmægtige skal deltage i kurser
svarende til i alt 42 dage i løbet af
fuldmægtigperioden.

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA

 Kontrol af uddannelsespapirer
 Det kontrolleres,
at kravene
i
advokatloven er opfyldt, at kandidaten
er troværdig og har en ren straffeattest

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

Ingen
De kurser, der udbydes som forberedelse
formelle til advokateksamenen, skal omfatte
krav,
bestemte områder af juraen:
men
 Den østrigske civilret
mulighed  Sager henhørende under den frivillige
for
retspleje
praktik
 Det østrigske håndhævelsesdirektiv
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Insolvenssager
Procedurer
i
forbindelse
med
retssager (udfærdigelse af kontrakter,
skøder, svarskrifter og appeller)




Der er i løbet af fuldmægtigperioden
mulighed
for
et
seks-måneders
praktikophold
i
udlandet.
Praktikopholdet tæller med i opfyldelsen
af kravet i § 2, stk. 1, i advokatloven om 19
måneders praktikophold (se nedenfor).
Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA

Fem måneders praktik ved retten –
under tilsyn af retspræsidenten for
den kompetente domstol
Tre års praktik i et advokatfirma –
under tilsyn af advokatfirmaet og det
kompetente advokatsamfund
19 måneders praktik et andet sted
(notarkontor,
administrativ
myndighed,
advokatfirma,
den
offentlige anklagers kontor eller et
revisionskontor) – under tilsyn af de
kompetente organer







Praktikopholdet på de 19 måneder kan
foregå i et advokatfirma, ved en domstol
eller på den offentlige anklagers kontor.
Seks måneder af praktikken kan afvikles
på et universitet, såfremt opholdet indgår
som en del af en universitetsuddannelse
med det formål at opnå yderligere
kvalifikationer i jura (§ 2, stk. 3, første
afsnit, i advokatloven), eller kan afvikles i
udlandet
som
en
del
af
et
ansættelsesforhold, der opfylder kravene
i § 2, stk. 1, i advokatloven og fremmer
advokatfuldmægtigens
fremtidige
karriere som advokat.
Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA
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I form af skriftlige eksamener
I form af mundtlige eksamener

Land: Østrig

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ

JA

Obligatorisk
videreuddannelse
fastlagt i national lovgivning

som

Retsgrundlag:
§ 10, stk. 6, om advokatloven
Krav om specialisering

NEJ

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog
Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Hverken
national
lovgivning
eller
advokatsamfundets
interne
regler
indeholder krav om specialisering.
Ingen krav

JA

I henhold til § 10, stk. 6, i advokatloven er
alle advokater forpligtet til at deltage i
videreuddannelsesaktiviteter.
Videreuddannelsen skal omfatte samtlige
juridiske

områder,

som

indgår

i

advokatens uddannelse på universitetet
(§

3

i

advokatloven)

og

i

advokateksamenen (§ 20 i loven om
advokateksamen). Dette omfatter også
EU-ret.
4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

NEJ
Det østrigske akademi inviterer dog kun
udvalgte, men ikke formelt akkrediterede,
forelæsere

Antal uddannelsesudbydere, der
tilbyder akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af

Ikke relevant
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akkrediteret videreuddannelse
Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktivitet
er, der accepteres i
overensstemmelse
med kravene om
videreuddannelse










Fysisk deltagelse i kurser
Fjernundervisning
Gennemførelse af elæringsmoduler
Deltagelse i webinarer
Deltagelse i blandede
undervisningsaktiviteter
Deltagelse i
uddannelsesaktiviteter som
vejleder eller underviser
Forfattervirksomhed/udgiv
else

Deltagelse i
uddannelsesaktivit
eter i en anden
medlemsstat:
Ja, det tæller med i
opfyldelsen af
uddannelseskravene.

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører tilsyn med
videreuddannelsesaktiviteter

Ikke relevant

Tilsyn

Ikke relevant

Organisationer, der fører tilsyn med
uddannelsesaktiviteter rettet mod
specialisering

Ikke relevant

Tilsyn

Ikke relevant

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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