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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE v Avstriji
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzit
etna izobrazba

DA

člen 1,
odstavek 2,
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO)
odvetništvu)

točka c
(zakon o

Diploma iz prava je
obvezna

DA

člen 3,
odstavek 1,
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO)
odvetništvu)

točka c
(zakon o

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika

 vpis v odvetniško zbornico;
 izpit (člen 1, odstavek 2, točka c
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO) (zakon o
odvetništvu), ki ga organizirata država in
odvetniška zbornica; člen 3
„Rechtsanwaltsprüfungsgesetz (RAPG)“
(zakon o odvetniškem izpitu));
 končano uvajalno obdobje;
 sklenitev obveznega škodnega zavarovanja
(člen 1, odstavek 2, točka g, in člen 21a
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO) (zakon o
odvetništvu));
 nekaznovanost;
 vreden zaupanja

Druge poti do poklica
 Sodniki in notarji lahko izberejo edino drugo pot do pridobitve naziva odvetnika:
v skladu s členom 10 „Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz
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(ABAG)“ (zakon o priznavanju izobrazbe in strokovnih izpitov) lahko opravljajo
dodatni ustni izpit (člen 12 ABAG). Uspešno opravljen izpit pred pristojno
komisijo avstrijskega pritožbenega sodišča se šteje za enakovreden uspešno
opravljenemu odvetniškemu izpitu, ki ga morajo običajno opraviti odvetniški
pripravniki.
V skladu z evropsko Direktivo 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Pravna podlaga:
„Rechtsanwaltsordnung

(RAO)“

(zakon

o

odvetništvu), člen 2
Obvezno

DA

Vrste struktur,
pristojnih za
organiziranje
uvajalnega
usposabljanja









Predpisano trajanje:
pet let na splošno

odvetniška zbornica;
zasebne odvetniške pisarne in odvetniške družbe;
zasebni ponudniki usposabljanja;
zasebni ponudniki usposabljanja, ki jih je
akreditirala odvetniška zbornica (akreditacija s
strani odvetniške zbornice se ne zahteva izrecno);
univerze;
posebne odvetniške akademije in strukture za
usposabljanje, ki jih je ustanovila odvetniška
zbornica

Oblika uvajalnega
usposabljanja





pripravništvo v povezavi z usposabljanjem iz
prava, s posebnim učnim načrtom, ki je skupen
za vse odvetniške pripravnike;
odvetniški pripravniki morajo v uvajalnem
obdobju opraviti skupaj 42 dni usposabljanja

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA

 pregled/preverjanje diplome;
 kandidati morajo izpolnjevati zahteve iz
RAO (zakon o odvetništvu). Biti morajo
zaupanja vredne osebe in nekaznovani.

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in
jezikovnim

Ni
formalne
zahteve,

Pripravljalni tečaji za odvetniški izpit
morajo vključevati izobraževanje na
posebnih pravnih področjih:
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usposabljanjem

vendar
obstaja
možnost
pripravniš
tva.







avstrijsko civilno pravo;
nepravdni postopki;
avstrijska direktiva o izvršitvah;
postopek v primeru insolventnosti;
procesne metode (priprava pogodb,
listin, odgovorov na tožbo, pritožb).

Med uvajalnim obdobjem je mogoče
opravljati šestmesečno pripravništvo v
tujini, ki ustreza zahtevam iz člena 2,
odstavek 1, zakona o odvetništvu in se
upošteva pri zahtevanem 19-mesečnem
pripravništvu (glej spodaj).
Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

DA

petmesečno
pripravništvo
na
sodišču
–
pod
mentorstvom
predsednika pristojnega sodišča;
triletno pripravništvo v odvetniški
družbi – pod nadzorom odvetniške
družbe
in
pristojne
odvetniške
zbornice;
19-mesečno
pripravništvo
pri
drugem subjektu (notarska pisarna,
upravni organ, odvetniška družba,
državno
tožilstvo,
računovodska
pisarna) – pod nadzorom pristojnih
organov.







19-mesečno pripravništvo je mogoče
opraviti pri odvetniški družbi, sodišču ali
državnem tožilstvu, šest mesecev je
mogoče opraviti tudi na univerzi, če je to
del
nadaljnjega
akademskega
izobraževanja in je namenjeno pridobitvi
dodatne
pravniške
akademske
kvalifikacije
(člen 2,
odstavek 3,
pododstavek 1, „Rechtsanwaltsordnung“
(RAO) (zakon o odvetništvu)), ali v tujini v
okviru praktične zaposlitve, ki ustreza
zahtevam
iz
člena 2,
odstavek 1,
„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO) (zakon o
odvetništvu) in je namenjena prihodnji
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karieri odvetniškega
odvetnika.
Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

DA




pripravnika

kot

pisni izpiti;
ustni izpiti

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim usposabljanjem

NE

Obveznosti v zvezi s
stalnim
usposabljanjem

Obveznosti
v
zvezi
z
obveznim
usposabljanjem, kot so navedene v
nacionalni zakonodaji.

DA

Pravna podlaga:
člen 10, odstavek 6,
odvetništvu)
Obveznosti v zvezi s
specialističnim
usposabljanjem

NE

(zakon

o

Specialistično
usposabljanje
ni
predvideno niti z nacionalno zakonodajo
niti z notranjimi predpisi.

Obveznosti v zvezi z učenjem
tujih jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z
vsebino prava EU pri
stalnem/specialistične
m usposabljanju

V

DA

RAO

skladu

s

členom 10,

odstavek 6,

„Rechtsanwaltsordnung“ (RAO) (zakon o
odvetništvu)

se

mora

odvetnik

udeleževati stalnega usposabljanja.
Stalno usposabljanje mora obsegati vsa
pravna

področja,

ki so že

bila

del

odvetnikovega študija prava na univerzi
(člen 3

„Rechtsanwaltsordnung“

(RAO)

(zakon o odvetništvu)) in del odvetniškega
izpita

(člen 20

„Rechtsanwaltsprüfungsgesetz

(RAPG)“

(zakon

o

odvetniškem

vključuje tudi pravo EU.
4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja

4

izpitu)).

To
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Možnost akreditacije

NE
Vendar avstrijska akademija povabi le
izbrane – čeprav ne formalno akreditirane
– predavatelje.

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
akreditirane dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

Vrsta ponudnikov usposabljanja,
ki razvijajo akreditirane
dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti
usposabljanja,
priznana v okviru
obveznosti stalnega
usposabljanja










udeležba na klasičnih
tečajih usposabljanja;
tečaji usposabljanja na
daljavo;
moduli e-učenja;
spletni seminarji;
dejavnosti kombiniranega
učenja;
sodelovanje na dejavnostih
usposabljanja kot izvajalec
usposabljanja ali učitelj;
pisanje člankov/objave

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v nadzor
nad dejavnostmi stalnega
usposabljanja

–

Potek nadzora

–

Organizacije, vključene v nadzor
nad dejavnostmi specialističnega
usposabljanja

–

Potek nadzora

–
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Sodelovanje na
dejavnostih
usposabljanja v
drugih državah
članicah:
da, šteje se k
izpolnitvi obveznosti.
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Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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