Advokātu apmācības sistēmas ES
Austrija
Informāciju sniedza: Austrijas Advokātu kamera (Österreichische Rechtsanwaltskammertag
(ÖRAK))
2014. gada aprīlis
VALSTS ADVOKĀTU APMĀCĪBAS SISTĒMAS RAKSTUROJUMS — Austrija
1. Piekļuve profesijai
Augstākā/universitāte
s izglītība

JĀ

"Rechtsanwaltsordnung (RAO)" (Advokātu akts)
1. panta 2. punkta c) apakšpunkts

Akadēmiskais grāds
tiesību zinātnē ir
obligāts

JĀ

"Rechtsanwaltsordnung” (RAO)" (Advokātu akts)
3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

Veicamās darbības, lai kļūtu
par pilntiesīgu advokātu

 Reģistrācija Advokātu asociācijā,
 eksāmena nokārtošana
("Rechtsanwaltsordnung (RAO)" (Advokātu
akts) 1. panta 2. punkta c) apakšpunkts),
valsts un Advokātu asociācija:
"Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG"
(Likums par advokāta eksāmenu) 3. pants,
 ievadapmācības pabeigšana,
 profesionālās atbildības apdrošināšanas
polises iegāde "Rechtsanwaltsordnung
(RAO)" (Advokātu akts) 1. panta 2. punkta
g) apakšpunkts un 21.a pants,
 sodāmības neesamība,
 uzticamība.

Alternatīvi profesijas iegūšanas veidi


Tiesneši un notāri ir vienīgie, kas var kļūt par advokātiem, izvēloties alternatīvo
profesijas iegūšanas veidu: saskaņā ar “Ausbildungs- und BerufsprüfungsAnrechnugnsgesetz, ABAG” (Likums par izglītības iestāžu akreditāciju un
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profesionālajiem eksāmeniem) 10. pantu tiesneši un notāri var papildus
izvēlēties kārtot mutisko eksāmenu (ABAG 12. pants). Šā eksāmena, ko pieņem
Austrijas Apelācijas tiesas kompetentā komisija, nokārtošana tiek uzskatīta par
līdzvērtīgu tāda advokāta eksāmena nokārtošanai, kas parasti jākārto jaunajiem
advokātiem.
Saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

2. Ievadapmācība
Vai ir paredzēts
ievadapmācības
periods?

JĀ

Vai ievadapmācības
periods ir obligāts?

JĀ

Struktūras, kas ir
atbildīgas par
ievadapmācību
organizēšanu






Juridiskais pamats:
"Rechtsanwaltsordnung, RAO" (Advokātu akts),
2. pants.



Ievadapmācību veidi

Noteikts ilgums:
parasti 5 gadi.
Advokātu asociācija,
advokātu privātprakses un advokātu biroji,
privāti apmācības pakalpojumu sniedzēji,
privāti apmācības pakalpojumu sniedzēji, kurus
akreditējusi Advokātu asociācija (nepastāv skaidri
izteikta prasība, ka šāda akreditācija būtu
jāsaņem),
universitātes,
Advokātu asociācijas izveidotas advokātu skolas
un mācību struktūras.




Stažēšanās un juridiskā apmācība, ievērojot
īpašu
programmu, —
visiem
jaunajiem
advokātiem,
jaunajiem advokātiem ievadapmācības periodā
ir jāapmeklē mācību kursi 42 dienas.

Iestājeksāmens/pārba
udījums pirms
ievadapmācības
perioda

JĀ

 Diploma pārbaudīšana,
 jābūt
izpildītām
prasībām,
kas
definētas
RAO
(Advokātu
akts),
personai ir jābūt uzticamai un bez
sodāmības.

Iezīmes attiecībā uz ES
tiesībām un valodu

Nav
īpašu

Kursos saistībā ar gatavošanos advokāta
eksāmenam ir jāaplūko šādi temati:
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apmācība

prasību,
izņemot
stažēšanās
iespēju







Austrijas civiltiesības,
bezstrīdus tiesvedība,
Austrijas Izpildes direktīva,
maksātnespējas process,
procesuālās
darbības
(līgumu
sagatavošana, dokumenti, aizstāvības
raksti, pārsūdzība).

Ievadapmācības periodā ir iespējams
sešus mēnešus stažēties ārzemēs, ja šī
stažēšanās ir pielīdzināma Advokātu akta
2. panta 1. punkta prasībām, jo tā tiek
ņemta vērā, vērtējot, vai ir izpildītas
prasības par 19 mēnešus ilgu stažēšanās
posmu (sk. turpmāk).
Vai ievadapmācības
periods ir iedalīts
vairākos posmos?

JĀ

5 mēnešu prakse tiesā, ko uzrauga
kompetentās tiesas priekšsēdētājs,
3 gadu prakse advokātu birojā, ko
uzrauga
advokātu
birojs
un
kompetentā advokātu asociācija,
19 mēnešu prakse citā iestādē
(notāra birojā, valsts pārvaldes iestādē,
advokātu birojā, prokuratūrā, zvērināta
grāmatveža
birojā),
ko
uzrauga
kompetentā iestāde.






Minēto
19 mēnešu
ievadapmācību
pretendents var apgūt advokātu birojā,
tiesā vai prokuratūrā. Sešus mēnešus var
mācīties arī universitātē, ja šis laiks ir daļa
no akadēmiskās izglītības turpināšanas
posma ar mērķi iegūt papildu akadēmisko
kvalifikāciju
tiesību
zinātnē
("Rechtsanwaltsordnung (RAO)" (Advokātu
akta) 2. panta 3. punkta 1) apakšpunkts),
vai to var pavadīt ārzemēs, strādājot
prakses
vietā,
kas
atbilst
"Rechtsanwaltsordnung (RAO)" (Advokātu
akta) 2. panta 1. punkta prasībām, ja tas
palīdz jaunā advokāta turpmākās karjeras
veidošanā.
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Novērtējums/eksāmen JĀ
s pēc ievadapmācības
perioda beigām




Rakstiski eksāmeni,
mutiski eksāmeni.

3. Tālākizglītības sistēma
Tālākizglītības un apmācības
specializācijā nošķiršana

NĒ

Prasības saistībā ar
tālākizglītību

Prasības par obligātu apmācību,
paredzēts valsts tiesību aktā.

JĀ

kā

Juridiskais pamats:
RAO (Advokātu akts), 10. panta 6. punkts.
Prasības saistībā ar
apmācību
specializācijā

NĒ

Specializācija nav minēta ne valsts tiesību
aktos, ne iekšējos noteikumos.

Prasības saistībā ar svešvalodu
apguvi

Nav prasību.

Prasības par ES
tiesībām veltīta satura
iekļaušanu
tālākizglītības/speciali
zācijas programmā

Saskaņā ar "Rechtsanwaltsordnung (RAO)"

JĀ

(Advokātu

akta)

10. panta

6. punktu

advokāta pienākums ir turpināt izglītoties.
Tālākizglītībā jāietver visas tiesību jomas,
kas

bija

iekļautas

advokāta

programmā

mācību

universitātē

("Rechtsanwaltsordnung (RAO)" (Advokātu
akts), 3. pants) un advokāta eksāmenā
("Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,
(Likums
20. pants).

par
Tas

advokāta
attiecas

RAPG"
eksāmenu),

arī

uz

ES

tiesībām.
4. Akreditācijas sistēmas un apmācības pakalpojumu sniedzēji
Akreditācijas iespēja

NĒ
Tomēr Austrijas akadēmija aicina tikai
īpaši izraudzītus referentus (kaut arī viņi
nav formāli akreditēti).
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To apmācības pakalpojumu
sniedzēju skaits, kas piedāvā
tālākizglītības pasākumus

Nav attiecināms.

Apmācības pakalpojumu
sniedzēji, kas izstrādā
akreditētus tālākizglītības
pasākumus

Nav attiecināms.

Pasākumi un metodes
Iespējamie

apmācības pasākumu
veidi saskaņā ar

tālākizglītības
prasībām







Mācību pasākumu
apmeklēšana klātienē,
tālmācības kursu
pabeigšana,
e-mācību moduļu
pabeigšana,
tīmekļsemināra skatīšanās,
jaukta tipa mācības,
piedalīšanās apmācības
pasākumos kā
apmācītājam vai
skolotājam,
raksti/publikācijas.

Dalība apmācības
pasākumos citā
dalībvalstī
Jā, tā tiek ņemta vērā,
vērtējot prasību
izpildi.

5. Apmācības pasākumu uzraudzība
Organizācijas, kas ir iesaistītas
tālākizglītības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms.

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Organizācijas, kas ir iesaistītas
specializēto apmācības pasākumu
uzraudzībā

Nav attiecināms.

Uzraudzības process

Nav attiecināms.

Avots: pilotprojekts — Eiropas Tiesiskā apmācība: "2. daļa. Pētījums par stāvokli advokātu
apmācības jomā saistībā ar ES tiesībām" (Study on the state of play of lawyers training in EU
law), ko veica Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padome (CCBE) un Eiropas Publiskās
pārvaldes institūts (EIPA).
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