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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Österrike
1. Tillträde till yrket
Högre utbildning/
universitetsutbildning

Ja

(Avsnitt 1. 2 c i ”Rechtsanwaltsordnung” (RAO)
[lagen om advokater]

Juristexamen är
obligatorisk

Ja

Avsnitt 3. 1 c i ”Rechtsanwaltsordnung” (RAO)
[lagen om advokater]

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

 Registrering hos advokatsamfundet.
 Examinering (avsnitt 1. 2 c i
”Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [lagen om
advokater], staten och advokatsamfundet:
Avsnitt 3 i ”Rechtsanwaltsprüfungsgesetz",
RAPG [lagen om examinering av
advokater])
 Fullföljande av en introduktionsperiod
 Tecknande av en yrkesskadeförsäkring
(avsnitt 1 2 g och avsnitt 21a i
”Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [lagen om
advokater]
 Inga registreringar i brottsregistret.
 Pålitlighet.

Alternativa vägar till yrket


Det finns endast en alternativ väg till att bli advokat för domare och notarier.
Enligt avsnitt 10 i”Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz, ABAG”
[lagen om ackreditering för utbildning och yrkesexaminering] kan domare och
notarier avlägga en kompletterande muntlig examen (avsnitt 12 i ABAG). Avlagd
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examen med godkänt resultat inför den behöriga kommissionen vid den
österrikiska appellationsdomstolen anses motsvara en godkänd examen från
advokatsamfundet som blivande jurister normalt måste avlägga.
Enligt EU:s direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer.

2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Rechtsanwaltsordnung,

RAO”

[lagen

om

advokater], avsnitt 2
Obligatorisk

Ja

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildning








Former av
introduktionsutbildning

Fastställd varaktighet:
Vanligen fem år.
Advokatsamfundet.
Privata jurist- och advokatbyråer.
Privata utbildningsleverantörer.
Privata
utbildningsleverantörer
som
är
ackrediterade
av
advokatsamfundet
(advokatsamfundet ställer inget uttryckligt krav
på ackreditering).
Universitet.
Juristutbildningsinstitut och utbildningsorgan
som inrättats av advokatsamfundet.




Praktik varvad med juristutbildning med
särskild kursplan, gemensam för alla blivande
jurister.
De blivande juristerna måste delta i
utbildningskurserna sammanlagt 42 dagar
under introduktionsperioden.

Inträdesexamen/kontrol
l före
introduktionsperioden

Ja

 Kontroll/bestyrkande
av
examensbetyg.
 Måste uppfylla kraven i RAO (lagen om
advokater).
Tillförlitlighet,
inga
registreringar i brottsregistret.

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och

Inga
formell
a krav,
men

Förberedande kurser för advokatexamen
måste omfatta utbildning i särskilda
rättsområden:
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språkutbildning





möjlighet
till
praktik.




Österrikisk civilrätt.
Icke-tvistemål.
Det
österrikiska
genomförandedirektivet.
Insolvensförfaranden.
Förfaranden (utformning av avtal,
urkundshandlingar,
svaromål,
överklaganden).

Under
introduktionsperioden
finns
möjlighet att tillbringa sex månader
utomlands som praktikant. Sådan praktik
är jämförbar med kraven i avsnitt 2.1 i
lagen om advokater, och uppfyller kraven
på 19 månaders praktiktid (se nedan).
Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Ja

Fem månaders praktik vid domstol –
under överinseende av den berörda
domstolens ordförande.
Tre års praktik på en advokatbyrå –
under överinseende av advokatbyrån
och behörigt advokatsamfund.
Praktik på 19 månader vid en annan
enhet (notariekontor, förvaltningar,
advokatbyråer,
allmänna
åklagarmyndigheten,
allmänna
revisionskontor) – under överinseende
av behörigt organ.







Introduktionsperioden på 19 månader
kan antingen fullgöras genom praktik på
en advokatbyrå, domstol eller på
allmänna
åklagarmyndigheten.
Sex
månader kan också fullgöras på
universitet om detta ingår i akademisk
fortbildning och syftet är att erhålla
kompletterande akademiska juridiska
kvalifikationer
(avsnitt
2.
3.1
i
”Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [lagen om
advokater] eller tillbringas utomlands i
form
av
praktiktjänstgöring
som
motsvarar kraven i avsnitt 2. 1 i
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”Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [lagen om
advokater] och om det är till nytta för den
blivande
juristens
framtida
advokatkarriär).
Bedömning/examinering Ja
efter genomgången
introduktionsperiod




Genom skriftlig examinering.
Genom muntlig examinering.

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning och
specialiseringsutbildning

Nej

Krav på fortbildning

Utbildning är ett obligatoriskt krav enligt
den nationella lagstiftningen.

Ja

Rättslig grund:
Avsnitt 10.6 i RAO [lagen om advokater].
Krav på
specialiseringsutbildning

Nej

Specialiseringsutbildning nämns varken i
den nationella lagstiftningen eller i
advokatsamfundets stadgar.

Krav beträffande att lära sig
utländska språk

Inga krav.

Krav på kunskap om
Ja
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning
?

Advokater

är

fortbildning

skyldiga

enligt

att

avsnitt

delta
10.

6

i
i

”Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [lagen om

advokater].
Fortbildningen
rättsområden

måste

omfatta

alla

som

ingick

i

juristutbildningen på universitetet (avsnitt
3 i ”Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [lagen om
advokater]) och i juristexamen (avsnitt 20
i ”Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG”
[lagen om examinering av advokater]).
Detta omfattar även EU-rätt.
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
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Möjligheter till ackreditering

Nej
Den österrikiska akademin bjuder dock
endast in utvalda talare, även om de inte
är formellt ackrediterade.

Antal utbildningsleverantörer
som tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör som Ej tillämpligt
tillhandahåller ackrediterad
fortbildningsverksamhet
Verksamheter och metoder
Typ av

utbildningsverksamhe
t som är godkänd

enligt kraven på
fortbildning







Deltagande i
utbildningar på plats.
Fullföljande av
distansutbildningar.
Fullföljande av elärandemoduler.
Följande av
webbseminarier.
Fullföljande av blandad
utbildning.
Deltagande i
utbildningsverksamhet
som handledare eller
lärare.
Skrivande/publicering.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar tillsyn
av fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Organisationer som utövar tillsyn
av specialiseringsutbildningsverksamheter

Ej tillämpligt

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt
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Deltagande i
utbildningsverksamhet
er i en annan
medlemsstat:
Ja, det uppfyller kraven.

Land Österrike

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE)
och Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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