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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Oostenrijk
1. Toegang tot het beroep
Hoger
onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Artikel 1, lid 2, onder c), van
Rechtsanwaltsordnung (RAO) (Advocatenwet)

Een afgeronde
universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Artikel 3, lid 1, onder c) RAO

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:

de

 Inschrijven bij de orde van advocaten
 Afleggen van examens (artikel 1, lid 2, onder c)
RAO), afgenomen van staatswege en door de
balie: artikel 3 van het
Rechtsanwaltsprüfungsgesetz (RAPG) (wet op de
examinering van advocaten)
 Voltooien van een introductieperiode
 Afsluiten van aansprakelijkheidsverzekering
(artikel 1, lid 2, onder g), en artikel 21 bis RAO)
 Geen strafblad hebben
 Betrouwbaar zijn.

Alternatieve routes naar dit beroep:


Voor rechters en notarissen is er een alternatieve route naar het advocaatschap: Ingevolge
artikel 10 van het Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnungsgesetz (ABAG) (wet inzake
de erkenning van opleidingen en vakbekwaamheidsexamens), kunnen rechters en
notarissen een aanvullend mondeling examen afleggen (artikel 12 ABAG). Het met goed
gevolg afleggen van dit examen, dat wordt afgenomen door de bevoegde commissie van
een hof van beroep, staat gelijk aan het met goed gevolg afleggen van het balie-examen
dat advocaat-stagiairs moeten afleggen.
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Land: Oostenrijk



Overeenkomstig Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Artikel 2 RAO

Verplicht

JA

Vastgestelde duur:
In de regel vijf jaar

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen








Orde van advocaten
Advocatenkantoren
Particuliere aanbieders van opleidingen
Particuliere aanbieders van opleidingen die door de orde
van advocaten zijn erkend (er bestaan geen expliciete
accreditatie-eisen)
Universiteiten
Academies en opleidingsstructuren die door de orde van
advocaten zijn opgericht


Vorm van
introductieopleiding



Stage in combinatie met een rechtenopleiding
waarvan het programma voor alle advocaat-stagiairs
gelijk is
Advocaat-stagiairs
moeten
tijdens
de
introductieperiode in totaal 42 cursusdagen volgen.
 Controle/verificatie van diploma.
 De kandidaat moet aan de vereisten van de
Rechtsanwaltsordnung voldoen. Verder
moet hij betrouwbaar zijn en mag hij geen
strafblad hebben.

Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

Er bestaan Ter voorbereiding op het advocaatsexamen
geen
moeten onder meer opleidingen op specifieke
formele
juridische terreinen worden gevolgd:
vereisten.
 Burgerlijk recht
Wel is er de
 Oneigenlijke rechtspraak
mogelijkhe
 Tenuitvoerlegging
van
rechterlijke
id van een
beslissingen volgens Oostenrijks recht
stage in het
 Insolventieprocedures
buitenland.
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Procedurele methoden (opstellen van
contracten,
akten,
verweeren
beroepsschriften)

Land: Oostenrijk

Het is mogelijk om in de loop van de
beroepsopleiding 6 maanden stage te lopen
in het buitenland, mits de stage aan de
vereisten van artikel 2, lid 1 RAO voldoet, in
welk geval die stagemaanden meetellen voor
de verplichte 19 stagemaanden (zie beneden)
In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

JA



5 maanden stage bij een rechtbank, onder
toezicht van de president van die rechtbank.
3 jaar stage bij een advocatenkantoor,
onder toezicht van het advocatenkantoor
en de bevoegde balie.
19 maanden stage bij een andere entiteit
(notariskantoor, bestuursorgaan, parket,
accountantskantoor), onder toezicht van de
bevoegde instellingen.




De verplichte stageperiode van 19 maanden
kan worden vervuld bij een advocatenkantoor,
een rechtbank of een parket. Van die 19
maanden kunnen ook 6 maanden op een
universiteit worden doorgebracht, mits dit
onderdeel vormt van een voortgezette
academische opleiding en is gericht op het
behalen van een aanvullende juridische
kwalificatie (artikel 2, lid 3, onder 1) RAO), of er
kan 6 maanden in het buitenland praktijkstage
worden gelopen, mits in overeenstemming met
artikel 2, lid 1RAO en relevant voor de
toekomstige carrière als advocaat.
Beoordeling/Examen na
de introductieperiode



JA



Schriftelijke examens
Mondelinge examens

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie / specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

De opleidingsverplichtingen zoals vastgelegd in
de wet.

JA

Rechtsgrondslag:
Artikel 10, lid 6 RAO
Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

NEE

Noch de wet, noch het intern reglement van de
orde van advocaten bevat voorschriften
betreffende specialisatie.

3

Land: Oostenrijk

Verplichtingen met betrekking tot het
leren van vreemde talen

NEE

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie /
specialisatieopleiding

Ingevolge artikel 10, lid 6 RAO is een advocaat
verplicht tot deelname aan permanente
educatie.

JA

De
permanente
educatie
moet
alle
rechtsterreinen omvatten die deel uitmaakten
van de rechtenstudie aan de universiteit (artikel
3 RAO) en van de stof die voor het balie-examen
moest worden bestudeerd (artikel 20 RAPG).
Daartoe behoort ook het EU-recht.

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

NEE
De sprekers die de Oostenrijkse academie
uitnodigt, zijn weliswaar niet formeel erkend
maar wel van hoog niveau.

Aantal aanbieders van opleidingen die
geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van opleidingen
die geaccrediteerde activiteiten voor
permanente educatie ontwikkelen

N.v.t.

Activiteiten en methoden
Soorten
opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd
conform de
verplichtingen voor
permanente educatie of
specialisatieopleidingen









Klassikale trainingssessies
Opleiding op afstand
E-learning
Webinars
'Blended' leren
Als docent of trainer aan
opleidingsactiviteiten
deelnemen
Schrijven/publiceren

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht houden op
permanente-educatieactiviteiten

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.
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Deelname aan
opleidingsactiviteiten
in andere lidstaten:
Ja, deze kunnen worden
meegeteld bij het
voldoen aan de
verplichtingen

Land: Oostenrijk

Organisaties die toezicht houden op
specialisatie-opleidingsactiviteiten

N.v.t.

Toezichtproces

N.v.t.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in
EU law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut
voor bestuurskunde (EIPA)
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