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ADVOKAATIDE/ÕIGUSNÕUSTAJATE RIIKLIKU KOOLITUSSÜSTEEMI KIRJELDUS –
Austria
1. Juurdepääs kutsealale
Kõrgharidus/ülikoolih
aridus

JAH

Rechtsanwaltsordnung, artikli 1 lõike 2 punkt c
(advokaadi kutseala käsitlev seadustik).

Õigusteaduse kraad
on kohustuslik

JAH

Rechtsanwaltsordnung, artikli 3 lõike 1 punkt c)
(advokaadi kutseala käsitlev seadustik).

Täieõiguslikuks
advokaadiks/õigusnõustajaks
saamise nõuded

 Isik peab end registreerima advokatuuris.
 Isik peab sooritama eksami
(Rechtsanwaltsordnung (advokaadi kutseala
käsitlev seadustik), artikli 1 lõike 2 punkt c;
eksami korraldavad riik ja advokatuur:
Rechtsanwaltsprüfungsgesetz (advokaatide
eksamineerimist käsitlev seadus)
artikkel 3).
 Isik peab läbima kutsepraktika.
 Isik peab sõlmima ametikindlustuse
lepingu (Rechtsanwaltsordnung (advokaadi
kutseala käsitlev seadustik) artikli 1 lõike 2
punkt g ja artikkel 21a).
 Isik ei tohi olla kriminaalkorras karistatud.
 Isik peab olema usaldusväärne.

Alternatiivsed võimalused kutsealale juurdepääsuks


Kohtunikel ja notaritel on võimalik valida ainult üks alternatiivne võimalus
advokaadiks saamiseks: kutseõppe ja kutseeksamite akrediteerimise seaduse
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Riik: Austria



(Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz) artikli 10 kohaselt võivad
kohtunikud ja notarid sooritada täiendava suulise eksami (nimetatud seaduse
artikkel 12). Selle eksami edukat sooritamist Austria apellatsioonikohtu pädeva
komisjoni ees käsitatakse samaväärsena selle advokaadieksami eduka
sooritamisega, mille peavad tegema advokaadi praktikandid.
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide
tunnustamise kohta.

2. Koolitus kutsepraktika ajal
Kas on nõutav
kutsepraktika
läbimine?

JAH

Kohustuslik

JAH

Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
korraldamise eest
vastutavad
struktuurid






seadustiku

Kindlaksmääratud kestus:
üldjuhul viis aastat.

Advokatuur.
Eraõiguslikud praksised ja advokaadibürood.
Eraõiguslikud koolituspakkujad.
Advokatuuri
akrediteeritud
eraõiguslikud
koolituspakkujad
(puudub
nõue
saada
advokatuurilt akrediteering).
Ülikoolid.
Spetsiaalsed
advokaatide
ühingud
ja
koolitusasutused, mille on loonud advokatuur.



Sobivuseksam/kontrol
l enne kutsepraktika
algust

käsitleva

(Rechtsanwaltsordnung) artikkel 2.



Kutsepraktika raames
pakutava koolituse
vorm

Õiguslik alus:
advokaadi kutseala

JAH

Kutsepraktika on kombineeritud õigusalase
koolitusega; läbitakse konkreetne õppekava,
mis on kohustuslik kõigile advokaadi
praktikantidele.
Advokaadi praktikandid peavad kutsepraktika
jooksul osalema koolitustel kokku 42 päeva.
 Kontrollitakse diplomit.
 Isik peab vastama advokaadi kutseala
käsitlevas
seadustikus
sätestatud
nõudmistele.
Isik
peab
olema
usaldusväärne ja ta ei tohi olla
kriminaalkorras karistatud.
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Riik: Austria

ELi õigust ja keeleõpet
käsitlevad erisused

Formaaln
e nõue
puudub,
kuid
võimalik
on
sooritada
praktika.

Advokaadieksamiks ette valmistavate
kursuste
raames
tuleb
käsitleda
konkreetseid õigusvaldkondi:
 Austria tsiviilõigus;
 hagita menetlused;
 Austria
direktiiv
kohtuotsuste
täitmisele pööramise kohta;
 maksejõuetusmenetlus;
 protseduurilised meetodid (lepingute,
kaitseväidete,
apellatsioonide
koostamine).
Kutsepraktika jooksul on võimalik töötada
kuus kuud välisriigis, kusjuures seda
praktikat
käsitatakse
samaväärsena
advokaadi kutseala käsitleva seadustiku
artikli 2 lõikes 1 esitatud nõuetele vastava
praktikaga ja seda saab arvesse võtta 19kuulise
praktika
nõude
täitmise
arvestamisel (vt allpool).

Kutsepraktika periood
on jagatud
erinevateks
etappideks

JAH

5-kuuline praktika kohtus – pädeva
kohtu esimehe järelevalve all;
3-aastane praktika õigusbüroos –
õigusbüroo ja pädeva advokatuuri
järelevalve all;
19-kuuline praktika mõnes muus
üksuses (notaribüroo, haldusasutus,
õigusbüroo,
prokuratuur,
avalikõiguslik audiitorfirma) – pädevate
organite järelevalve all.






19-kuuline kutsepraktika on võimalik
läbida kas õigusbüroos, kohtus või
prokuratuuris, sellest kuus kuud võib
läbida ka ülikoolis, kui see moodustab osa
akadeemilisest täiendusõppest ja kui selle
eesmärk on saada täiendav õigusalane
akadeemiline kvalifikatsioon (advokaadi
kutseala käsitleva seadustiku artikli 2
lõike 3 punkt 1 (Rechtsanwaltsordnung)),
või selle võib läbida ka sellise praktilise
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Riik: Austria

töötamisega
välisriigis,
mis
vastab
advokaadi kutseala käsitleva seadustiku
(Rechtsanwaltsordnung) artikli 2 lõikes 1
sätestatud tingimustele ja aitab kaasa
praktikandi
tulevasele
advokaadikarjäärile.
Kutsepraktika järgne
hindamine/eksam

JAH




Kirjalike eksamite alusel.
Suuliste eksamite alusel.

3. Täiendusõppe süsteem
Täiendusõppe ja
spetsialiseerumisõppe
eristamine
Täiendusõppe
läbimisega seotud
kohustused

EI ERISTATA.

JAH

Täiendusõppe läbimise kohustused on
sätestatud riigi õigusaktides.
Õiguslik alus:
advokaadi kutseala käsitleva seadustiku
artikli 10 lõige 6.

Spetsialiseerumisõppe
läbimisega seotud
kohustused

PUUDUVAD

Spetsialiseerumisõpet ei ole nimetatud
riigi õigusaktides ega ka advokatuuri
kodukorras.

Kohustused seoses võõrkeelte
õppimisega

Kohustused puuduvad.

Täiendusõppe/spetsial
iseerumisõppe raames
ELi õiguse
omandamisega seotud
kohustused

Advokaadi kutseala käsitleva seadustiku

JAH

(Rechtsanwaltsordnung)
kohaselt

on

artikli 10

advokaat

lõike 6

kohustatud

osalema täiendusõppes.
Täiendusõpe

peab

õigusvaldkondi,
ülikoolis

mida

õppis

hõlmama

kõiki

advokaat

(advokaadi

juba

kutseala

käsitleva seadustiku (Rechtsanwaltsordnung)
artikkel 3)

ja

advokaadieksam
eksamineerimist
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mida

hõlmas
(advokaatide

käsitleva

seaduse

Riik: Austria

(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz) artikkel 20).
See hõlmab ka ELi õigust.
4. Akrediteerimissüsteemid ja koolituspakkujad
Akrediteerimisvõimalus

PUUDUB.
Kuid Austria akadeemilised õppeasutused
kutsuvad ainult valitud – kuigi ametlikult
akrediteerimata – lektoreid.

Nende koolituspakkujate arv,
kes pakuvad akrediteeritud
täiendusõpet

ANDMED PUUDUVAD.

Nende koolituspakkujate liik, kes ANDMED PUUDUVAD.
töötavad välja akrediteeritud
täiendusõppe kursusi
Koolituste liigid ja õppemeetodid
Koolituste liigid, mis
on heaks kiidetud
täiendusõppe
läbimise kohustuse
raames









Auditoorsetel koolitustel
osalemine;
kaugkoolituse läbimine;
e-õppe moodulite läbimine;
veebiseminari jälgimine;
kombineeritud
õppetegevuses osalemine;
koolitustel osalemine
koolitaja või õpetajana;
kirjutamine/avaldamine.

Osalemine
koolitusel, mis
toimub teises
liikmesriigis:
jah, seda võetakse
arvesse
täiendusõppe
kohustuse täitmise
arvestamisel.

5. Järelevalve koolituse üle
Täiendusõppe üle järelevalvet
tegevad organisatsioonid

ANDMED PUUDUVAD.

Järelevalveprotsess

ANDMED PUUDUVAD.

Spetsialiseerumisõppe üle
järelevalvet tegevad asutused

ANDMED PUUDUVAD.

Järelevalveprotsess

ANDMED PUUDUVAD.

Allikas: Euroopa õigusalase koolituse teemaline katseprojekt „Lot 2 – Study on the state of
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Riik: Austria

play of lawyers training in EU law”. Küsitluse viisid läbi Euroopa Advokatuuride ja
Õigusliitude Nõukogu (CCBE) ja Euroopa Avaliku Halduse Instituut (EIPA).
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