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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Αυστρία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπισ
τημιακή εκπαίδευση

ΝΑΙ

(Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο c του
«Rechtsanwaltsordnung» (RAO) [νόμος περί
δικηγόρων]

Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής

ΝΑΙ

(Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο c του
«Rechtsanwaltsordnung» (RAO) [νόμος περί
δικηγόρων]

Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:

 Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο
 Εξετάσεις (άρθρο 1 παράγραφος 2
στοιχείο c του «Rechtsanwaltsordnung»
(RAO) [νόμος περί δικηγόρων], κρατικές
και του δικηγορικού συλλόγου: Άρθρο 3
του «Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG
» [νόμος περί των εξετάσεων των
δικηγόρων])
 Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα
 Απόκτηση ασφάλισης επαγγελματικής
ευθύνης (άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο
g και άρθρο 21a του
«Rechtsanwaltsordnung» (RAO) [νόμος
περί δικηγόρων]
 λευκό ποινικό μητρώο
 αξιοπιστία
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Χώρα: Αυστρία

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα:




Οι δικαστές και οι συμβολαιογράφοι μπορούν να επιλέξουν τη μόνη
εναλλακτική οδό πρόσβασης στο δικηγορικό επάγγελμα: σύμφωνα με το άρθρο
10 του «Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz, ABAG» [νόμος
για τη διαπίστευση της εκπαίδευσης και των επαγγελματικών εξετάσεων], οι
δικαστές και οι συμβολαιογράφοι μπορούν να υποβληθούν σε
συμπληρωματική προφορική εξέταση (άρθρο 12 ABAG). Η επιτυχής
ολοκλήρωση των εξετάσεων αυτών ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του
Εφετείου της Αυστρίας θεωρείται ισοδύναμη με την επιτυχή ολοκλήρωση των
εξετάσεων του δικηγορικού συλλόγου, στις οποίες υποβάλλονται κατά κανόνα
οι ασκούμενοι δικηγόροι.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων

2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης




RAO

[νόμος

περί

δικηγόρων], άρθρο 2







Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Νομική βάση:
Rechtsanwaltsordnung,

Καθορισμένη διάρκεια:
5 έτη κατά κανόνα

Δικηγορικός σύλλογος
Ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές
εταιρείες
Ιδιωτικοί πάροχοι κατάρτισης
Ιδιωτικοί πάροχοι κατάρτισης διαπιστευμένοι
από τον δικηγορικό σύλλογο (δεν υπάρχει ρητή
απαίτηση για διαπιστεύσεις από τον δικηγορικό
σύλλογο)
Πανεπιστήμια
Ειδικές
ακαδημίες
δικηγόρων
και
δομές
κατάρτισης που συστήνει ο δικηγορικός
σύλλογος


Πρακτική άσκηση σε συνδυασμό με νομική
κατάρτιση με συγκεκριμένο κοινό πρόγραμμα
σπουδών για όλους τους ασκούμενους
δικηγόρους
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Χώρα: Αυστρία



Οι
ασκούμενοι
δικηγόροι
πρέπει
παρακολουθούν μαθήματα κατάρτισης
συνολικά 42 ημέρες κατά τη διάρκεια
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο
επάγγελμα

να
για
της
στο

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

 Έλεγχος/επαλήθευση διπλώματος
 Πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στον RAO (νόμος περί
δικηγόρων).
Πρέπει
να
είναι
αξιόπιστοι και να έχουν λευκό
ποινικό μητρώο.

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

Δεν
υπάρχει
επίσημη
υποχρέωσ
η
πρακτικής
άσκησης,
αλλά
προβλέπετ
αι ως
δυνατότητ
α

Τα μαθήματα προετοιμασίας για τις
εξετάσεις των δικηγόρων πρέπει να
περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε ειδικούς
νομικούς τομείς:
 Αυστριακό αστικό δίκαιο
 Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας
 Αυστριακή οδηγία περί επιβολής
του νόμου
 Διαδικασία αφερεγγυότητας
 Διαδικαστικές μέθοδοι (κατάρτιση
συμβάσεων,
πράξεων,
υπομνημάτων
αντίκρουσης,
εφέσεων)
Κατά τη διάρκεια της περιόδου
προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα, υπάρχει η δυνατότητα
παραμονής για 6 μήνες στο εξωτερικό
για εργασία υπό καθεστώς πρακτικής
άσκησης, η οποία είναι παρεμφερής με
τις
απαιτήσεις
του
άρθρου
2
παράγραφος 1 του νόμου περί
δικηγόρων και λαμβάνεται υπόψη για
την
εκπλήρωση
των
απαιτήσεων
σχετικά με τη 19μηνη άσκηση (βλ.
κατωτέρω).

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για

ΝΑΙ
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5μηνη πρακτική άσκηση στο
δικαστήριο – υπό την επίβλεψη του
προέδρου
του
αρμόδιου

Χώρα: Αυστρία

την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια





δικαστηρίου
3ετής άσκηση σε δικηγορική
εταιρεία – υπό την επίβλεψη της
δικηγορικής εταιρείας και του
αρμόδιου δικηγορικού συλλόγου
19μηνη άσκηση σε άλλον φορέα
(συμβολαιογραφείο,
διοικητική
υπηρεσία,
δικηγορική
εταιρεία,
εισαγγελία,
γραφείο
ορκωτού
λογιστή) – υπό την επίβλεψη των
αρμόδιων φορέων

Η 19μηνη περίοδος προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα μπορεί να
περιλαμβάνει άσκηση σε δικηγορική
εταιρεία, δικαστήριο ή εισαγγελία, με
δυνατότητα επίσης οι 6 μήνες να είναι
σε πανεπιστήμιο σε περίπτωση που η
άσκηση αποτελεί μέρος συνεχιζόμενης
ακαδημαϊκής
εκπαίδευσης
και
πραγματοποιείται
με
σκοπό
την
απόκτηση
πρόσθετων
νομικών
ακαδημαϊκών
τίτλων
(άρθρο
2
παράγραφος
3
εδάφιο
1
του
Rechtsanwaltsordnung (RAO) [νόμος
περί
δικηγόρων])
ή
μπορεί
να
περιλαμβάνει την παραμονή στο
εξωτερικό για πρακτική απασχόληση, η
οποία ισοδυναμεί με τις απαιτήσεις του
άρθρου
2
παράγραφος
1
του
Rechtsanwaltsordnung (RAO) [νόμος
περί
δικηγόρων]
και
λειτουργεί
εποικοδομητικά για τη μελλοντική
σταδιοδρομία
του
ασκούμενου
δικηγόρου ως μάχιμου δικηγόρου).
Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ




3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
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Μέσω γραπτών εξετάσεων
Μέσω προφορικών εξετάσεων

Χώρα: Αυστρία

Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης
Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Υποχρεώσεις
κατάρτισης,
όπως
προβλέπονται στην κρατική νομοθεσία
Νομική βάση:
Άρθρο 10 παράγραφος 6 του RAO [νόμος
περί δικηγόρων]

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ

Η
κατάρτιση
εξειδίκευσης
δεν
αναφέρεται ούτε στην κρατική νομοθεσία
ούτε σε εσωτερικούς κανονισμούς.

Υποχρεώσεις όσον αφορά την
εκμάθηση ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση

Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6

ΝΑΙ

του «Rechtsanwaltsordnung» (RAO) [νόμος
περί

δικηγόρων],

ο

δικηγόρος

υποχρεούται να παρακολουθεί συνεχή
κατάρτιση.
Η συνεχής κατάρτιση πρέπει να καλύπτει
όλους τους τομείς του δικαίου που έχουν
ήδη

διδαχθεί

στο

πλαίσιο

της

πανεπιστημιακής νομικής εκπαίδευσης
του

δικηγόρου

(άρθρο

3

του

«Rechtsanwaltsordnung» (RAO) [νόμος περί

δικηγόρων]) και περιλαμβάνονται στις
εξετάσεις

για

δικηγορικής

την

άδειας

απόκτηση
(άρθρο

20

«Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,
[νόμος

περί

των

εξετάσεων

της
του

RAPG»
των

δικηγόρων]). Στη συνεχή κατάρτιση
περιλαμβάνεται και το δίκαιο της ΕΕ.
4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
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Χώρα: Αυστρία

Δυνατότητα διαπίστευσης

ΟΧΙ
Ωστόσο,
η
αυστριακή
ακαδημία
προσκαλεί μόνον επιλεγμένους ομιλητές,
χωρίς να είναι ωστόσο επισήμως
διαπιστευμένοι.

Αριθμός παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι προσφέρουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Α/A

Τύπος παρόχων κατάρτισης οι
οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες δραστηριότητες
συνεχούς κατάρτισης

Α/A

Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών

δραστηριοτήτων
κατάρτισης στο

πλαίσιο των
υποχρεώσεων

συνεχούς κατάρτισης








Συμμετοχή σε διά ζώσης
συνεδρίες κατάρτισης
Ολοκλήρωση συνεδριών
κατάρτισης εξ αποστάσεως
Ολοκλήρωση διδακτικών
ενοτήτων ηλεκτρονικής
μάθησης
Παρακολούθηση
σεμιναρίου μέσω
διαδικτύου
Ολοκλήρωση
δραστηριοτήτων μάθησης
μεικτού τύπου
Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης ως εκπαιδευτής
ή διδάσκων
Συγγραφή/δημοσίευση

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/A

Διαδικασία εποπτείας

Α/A
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Συμμετοχή σε
δραστηριότητες
κατάρτισης οι
οποίες διεξάγονται
σε άλλο κράτος
μέλος:
Ναι, λαμβάνεται
υπόψη για την
εκπλήρωση των
υποχρεώσεων
κατάρτισης.

Χώρα: Αυστρία

Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων κατάρτισης με
στόχο την εξειδίκευση

Α/A

Διαδικασία εποπτείας

Α/A

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη
σχετικά με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο
της ΕΕ», που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (CCBE) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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