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1. Profesijos įgijimas
Aukštasis /
universitetinis
išsilavinimas

TAIP

Advokatų
įstatymo
(Rechtsanwaltsordnung
(RAO)) 1 straipsnio 2 dalies c punktas.

Privalomas teisinis
išsilavinimas

TAIP

Advokatų
įstatymo
(Rechtsanwaltsordnung
(RAO)) 3 straipsnio 1 dalies c punktas.

Reikalavimai asmeniui,
siekiančiam tapti visateisiu
advokatu:

 registracija į advokatūrą;
 egzaminai (Advokatų įstatymo
(Rechtsanwaltsordnung (RAO)) 1 straipsnio
2 dalies c punktas, Advokatų egzaminavimo
įstatymo (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz
(RAPG)) 3 skirsnis „Valstybės ir advokato
santykiai“;
 pasirengimo advokato veiklai laikotarpio
užbaigimas;
 profesinės civilinės atsakomybės draudimas
(Advokatų įstatymo (Rechtsanwaltsordnung
(RAO) 1 straipsnio 2 dalies g punktas ir
21a straipsnis);
 nepriekaištinga reputacija;
 patikimumas.

Alternatyvūs būdai tapti advokatu:


teisėjai ir notarai advokatais gali tapti tik vieninteliu alternatyviu būdu: pagal
Švietimo ir egzaminų profesinei kvalifikacijai įgyti akreditavimo įstatymo
(Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz (ABAG)) 10 straipsnį teisėjai ir
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notarai gali laikyti papildomą egzaminą žodžiu (ABAG 12 straipsnis). Teisėjus ir
notarus egzaminuoja kompetentinga apeliacinio teismo komisija, o kai šis egzaminas
išlaikomas, pripažįstama, kad buvo išlaikytas advokato egzaminas, kurį paprastai turi
laikyti advokato padėjėjai;
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių
kvalifikacijų pripažinimo.

2. Mokymas pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
Ar yra nustatytas
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis?

TAIP

Ar šis laikotarpis
privalomas?

TAIP

Už pasirengimo
advokato veiklai
mokymą atsakingų
institucijų rūšys:




Advokatų įstatymo (Rechtsanwaltsordnung (RAO))
2 straipsnis.






Pasirengimo advokato
veiklai mokymo forma:

Teisinis pagrindas:

Nustatyta trukmė:
5 metai (bendras terminas).

advokatūra;
privatūs praktikuojantys advokatai ir advokatų
kontoros;
privatūs mokymo paslaugų teikėjai;
privatūs mokymo paslaugų teikėjai, kuriuos
akreditavo advokatūra (nėra aiškaus reikalavimo, kad
advokatūra turi būti suteikusi akreditaciją);
universitetai;
specializuotos advokatų akademijos ir advokatūros
įsteigtos mokymo institucijos.




praktikos ir mokymo apie teisę derinimas
naudojant visiems advokato padėjėjams taikomą
specifinę mokymo programą;
advokato padėjėjai pasirengimo advokato veiklai
mokymo laikotarpiu turi lankyti mokymo kursus,
iš viso trunkančius 42 dienas.

Stojamasis egzaminas /
patikrinimas prieš
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpį:

TAIP

 diplomo
patikrinimas
ir
(arba)
patvirtinimas;
 advokato padėjėjas privalo atitikti
Advokatų įstatyme (RAO) nustatytus
reikalavimus. Jiems keliami patikimumo ir
nepriekaištingos reputacijos reikalavimai.

Specialūs reikalavimai,

Jokių

Pasirengimo advokato egzaminui kursuose
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susiję su ES teisės ir
kalbų mokymu

oficialių
reikalavi
mų nėra,
tačiau
numatyta
galimybė
atlikti
stažuotę.

reikia suteikti mokymą apie įvairias teisės
sritis:
 Austrijos civilinę teisę;
 ne ginčo teiseną;
 Austrijos sprendimų vykdymo direktyvą;
 bankroto procedūrą;
 procesinius dokumentus (sutarčių, aktų,
atsiliepimų į ieškinį, apeliacinių skundų
rengimas).
Pasirengimo advokato veiklai laikotarpiu
galima 6 mėnesius praleisti užsienyje
dirbant stažuotoju, o praktikos laikotarpis
pagal Advokatų įstatymo 2 straipsnio 1 dalį
įskaitomas į privalomą 19 mėnesių praktikos
terminą (žr. toliau).

Pasirengimo advokato
veiklai laikotarpis
skirstomas į keletą
etapų:

TAIP

5 mėnesių stažuotė teisme, kuriai
vadovauja
kompetentingo
teismo
pirmininkas;
3 metų praktika advokatų kontoroje,
kuriai vadovauja advokatų kontora ir
kompetentinga advokatūra;
19 mėnesių praktika kitoje įstaigoje
(notaro biure, administracinėje įstaigoje,
teisinėje
įmonėje,
prokuratūroje,
valstybinio
apskaitininko
tarnyboje),
kuriai
vadovauja
kompetentingos
įstaigos.







19 mėnesių pasirengimo advokato veiklai
laikotarpį
galima
praleisti
advokatų
kontoroje, teisme arba prokuratūroje,
6 mėnesius taip pat galima praleisti
universitete, jeigu šis laikotarpis yra
sudedamoji tęstinio akademinio švietimo
dalis ir per jį siekiama įgyti papildomą
akademinę
kvalifikaciją
teisės
srityje
(Advokatų įstatymo (Rechtsanwaltsordnung
(RAO) 2 straipsnio 3 dalies 1 punktas), arba
šį laikotarpį galima praleisti dalyvaujant
užsienyje rengiamuose praktinio darbo
kursuose, kurie atitinka Advokatų įstatymo
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(Rechtsanwaltsordnung (RAO)) 2 straipsnio
1 dalies reikalavimus ir kuriuose advokato
padėjėjas dalyvauja siekdamas advokato
profesinės karjeros.
Pasibaigusio
pasirengimo advokato
veiklai laikotarpio
vertinimas / egzaminas:

TAIP




egzaminai raštu;
egzaminai žodžiu.

3. Tęstinio mokymo sistema
Tęstinio mokymo ir specializuoto
mokymo diferenciacija

NE.

Su tęstiniu mokymu
susijusios pareigos

Su privalomu mokymu susijusios pareigos,
kaip nurodyta federaliniame įstatyme.

TAIP

Teisinis pagrindas:
Advokatų įstatymo
6 dalis.
Su specializuotu
mokymu susijusios
pareigos

NE

(RAO)

Specializuotas mokymas neminimas nei
federaliniame įstatyme, nei vidaus taisyklėse.

Su užsienio kalbų mokymusi
susijusios pareigos

Nenustatyta jokių pareigų.

Pareigos, susijusios su
ES teisės turiniu
atsižvelgiant į tęstinį /
specializuotą mokymą

Pagal

TAIP

10 straipsnio

Advokatų

įstatymo

(Rechtsanwaltsordnung (RAO)) 10 straipsnio
6 dalį advokatas turi pareigą

dalyvauti

tęstinio mokymo kursuose.
Į tęstinio mokymo kursus turi būti įtrauktos
visos teisės sritys, kurias advokatai jau
studijavo
įstatymo

universitetuose

(Advokatų

(Rechtsanwaltsordnung

(RAO))

3 straipsnis) ir kurių egzaminus jie laikė
(Advokatų

egzaminavimo

(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz

įstatymo
(RAPG))

20 straipsnis). Ši taisyklė taip pat taikoma
ES teisei.
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4. Akreditavimo sistemos ir mokymo paslaugų teikėjai
Akreditacijos galimybė

NE.
Tačiau Austrijos akademija kviečia tik
atrinktus pranešėjus, kurie vis dėlto nėra
oficialiai akredituoti.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, skaičius

Netaikoma.

Mokymo paslaugų teikėjų,
rengiančių akredituotą tęstinio
mokymo veiklą, rūšis

Netaikoma.

Veikla ir metodai
Su tęstiniu mokymu
susijusias pareigas
atitinkančios mokymo
veiklos rūšys:










dalyvavimas individualiose
mokymo sesijose;
nuotolinio mokymo sesijų
užbaigimas;
e. mokymosi modulių
užbaigimas;
vaizdo seminaro internete
stebėjimas;
mišrios mokymosi veiklos
užbaigimas;
dalyvavimas mokymo
veikloje kaip instruktoriui ar
mokytojui;
straipsnių rašymas ir (arba)
publikacijos.

5. Mokymo veiklos priežiūra
Organizacijos, padedančios vykdyti
tęstinio mokymo veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.

Organizacijos, padedančios vykdyti
mokymo siekiant įgyti specializaciją
veiklos priežiūrą

Netaikoma.

Priežiūros procesas

Netaikoma.
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Dalyvavimas kitoje
valstybėje narėje
vykdomoje mokymo
veikloje:
taip, toks dalyvavimas
atitinka su tęstiniu
mokymu susijusių
pareigų įvykdymą.
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Šaltinis: Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų tarybos (CCBE) ir Europos viešojo
administravimo instituto (EVAI) įgyvendintas Europos teisėjų mokymo bandomasis projektas
„2 dalis. Advokatams skirto ES teisės mokymo būklės tyrimas“.
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