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KUVAUS Itävallan KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen
koulutus / yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Asianajajalain (Rechtsanwaltsordnung (RAO))
1 §:n 2 momentin c kohta

Oikeustieteen tutkinto pakollinen

KYLLÄ

Asianajajalain 3 §:n 1 momentin c kohta

Pätevöityminen

 Rekisteröityminen
asianajajaliiton
jäseneksi
 Asianajajatutkinto (asianajajalain 1 §:n 2
momentin c kohta), järjestäjinä valtio ja
asianajajaliitto: asianajajatutkintolain
(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG) 3 §
 Työharjoittelu
 Ammatillinen vastuuvakuutus (asianajajalain 1 §:n 2 momentin g kohta ja 21a §)
 Puhdas rikosrekisteri
 Luotettavuus

Vaihtoehtoiset polut ammattiin


Tuomareilla ja notaareilla on yksi vaihtoehtoinen tapa pätevöityä asianajajaksi:
Koulutuksen ja ammatillisen pätevyyden tunnustamisesta annetun lain
(Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz, ABAG) 10 §:n mukaan
tuomarit ja notaarit voivat suorittaa täydentävän suullisen tutkinnon (ABAG
12 §).
Tutkinnon
menestyksekäs
suorittaminen
Itävallan
muutoksenhakutuomioistuimen toimivaltaiselle lautakunnalle vastaa asianajajaharjoittelijoiden tavallisesti suorittaman asianajajatutkinnon menestyksekästä
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suorittamista.
Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan unionin direktiivin
2005/36/EY mukaisesti

2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö työharjoittelua?

KYLLÄ

Oikeusperusta:
asianajajalain 2 §

Pakollinen

KYLLÄ

Kesto:
yleensä viisi vuotta

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot








Harjoittelun
toteutustapa

Asianajajayhdistykset
Yksityiset asianajotoimistot ja lakiasiaintoimistot
Yksityiset koulutuksen tarjoajat
Asianajajaliiton
akkreditoimat
yksityiset
koulutuksen tarjoajat (erityistä asianajajaliiton
akkreditointivaatimusta ei ole)
Yliopistot
Erityiset
asianajajakoulut
ja
asianajajaliiton
perustamat koulutuksen järjestäjät




Harjoitteluun
liittyy
kaikille
asianajajaharjoittelijoille
yhteiseen
opetussuunnitelmaan
perustuva
oikeustieteellinen koulutusjakso.
Asianajajaharjoittelijoiden on harjoittelujakson
aikana osallistuttava koulutukseen yhteensä 42
päivän ajan.

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

KYLLÄ

 Tutkintotodistuksen
tarkastaminen/
varmentaminen
 Asianajajalain edellytysten täyttyminen.
Ehdokkaan on oltava luotettava ja
hänellä on oltava puhdas rikosrekisteri.

Eurooppaoikeuden ja
vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Muodollisi
a
vaatimuks
ia ei ole,
mutta

Asianajajatutkintoon
valmistavien
kurssien on sisällettävä seuraavien
oikeuden erikoisalojen koulutusta:
 Itävallan siviilioikeus
 riidattomat oikeusmenettelyt
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harjoittelu
on
mahdolline
n.





Itävallan
pakkotäytäntöönpanolaki
(Exekutionsordnung)
maksukyvyttömyysmenettely
menettelyoikeudelliset menetelmät
(sopimusten, asiakirjojen, puolustuslausumien
ja
muutoksenhakujen
laatiminen).

Harjoitteluun
voi
sisällyttää
kuusi
kuukautta ulkomaanharjoittelua, jonka
katsotaan vastaavan asianajajalain 2 §:n 1
momentin vaatimuksia ja joka lasketaan
osaksi
19
kuukauden
harjoitteluvaatimusta (ks. jäljempänä).
Jakautuuko harjoittelu useampaan jaksoon?

KYLLÄ

Viiden
kuukauden
tuomioistuinharjoittelu
toimivaltaisen
tuomioistuimen
presidentin valvonnassa
Kolmen
vuoden
harjoittelu
lakiasiaintoimistossa
lakiasiaintoimiston ja toimivaltaisen
asianajajayhdistyksen valvonnassa
19 kuukauden harjoittelu muussa
yksikössä
(notaarinvirastossa,
hallintovirastossa,
lakiasiaintoimistossa,
syyttäjänvirastossa,
akkreditoidun
tilintarkastajan
toimistossa)
toimivaltaisten elinten valvonnassa







Viimeksi mainitusta 19 kuukauden
harjoittelujaksosta voidaan käyttää kuusi
kuukautta yliopistollisiin jatko-opintoihin,
joiden tarkoituksena on oikeustieteellisen
lisäpätevyyden
hankkiminen
(asianajajalain 2 §:n 3 momentin 1 kohta).
Harjoittelujakso voidaan suorittaa myös
ulkomailla käytännön työssä, joka vastaa
asianajajalain
2 §:n
1
momentin
vaatimuksia ja palvelee asianajajan
tulevaa uraa.
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Harjoittelun jälkeinen arviointi/koe

KYLLÄ




Kirjalliset kokeet
Suulliset kokeet

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu täydennyskoulutuksen
ja erikoistumiskoulutuksen välillä

EI OLE

Täydennyskoulutusta
koskevat velvoitteet

Kansallisessa lainsäädännössä säädetyt
koulutusvelvoitteet

KYLLÄ

Oikeusperusta:
asianajajalain (RAO) 10 §:n 6 momentti
Erikoistumiskoulutust
a koskevat velvoitteet

EI OLE

Erikoistumista ei mainita kansallisessa
laissa eikä asianajajaliiton säännöissä.

Vieraiden kielten opiskelua
koskevat velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuks
essa

Asianajajalla on velvollisuus osallistua

KYLLÄ

täydennyskoulutukseen

asianajajalain

10 §:n 6 momentin mukaisesti.
Täydennyskoulutukseen

on

kuuluttava

kaikki oikeuden alat, jotka olivat osa
asianajajan oikeustieteellistä koulutusta
yliopistossa (asianajajalain 3 §) ja osa
asianajajatutkintoa (asianajajatutkintolain
20 §).

Siihen

sisältyvät

myös

eurooppaoikeuden opinnot.
4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus akkreditointiin

EI OLE
Asianajajien
täydennyskoulutusakatemiaan
(Anwaltsakademie
AWAK)
kutsutaan
kuitenkin vain valikoituja – vaikkakaan ei
virallisesti akkreditoituja – luennoitsijoita.

Akkreditoitua

–
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täydennyskoulutusta tarjoavien
koulutuksen järjestäjien
lukumäärä
Akkreditoitua
täydennyskoulutusta tarjoavat
koulutuksen järjestäjät

–

Koulutustoiminta ja –menetelmät
Täydennyskoulutusta
koskevien
velvoitteiden
täyttämiseksi
hyväksytty koulutus










Henkilökohtaiset koulutustilaisuudet
Etäopetus
Verkko-opintomoduulit
Verkkoseminaarit
Yhdistelmäopetus
Koulutustoimiin
osallistuminen kouluttajana
tai opettajana
Kirjoittaminen/
julkaisutoiminta

Osallistuminen
koulutustoimintaan
toisessa
jäsenvaltiossa:
KYLLÄ, se lasketaan
osaksi hyväksyttyä
koulutusta.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Erikoistumiskoulutusta valvovat
organisaatiot

–

Valvontamenettely

–

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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