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OPIS KRAJOWEGO SYSTEMU SZKOLENIA ADWOKATÓW w Austrii
1. Dostęp do zawodu
Wykształcenie wyższe
/ studia
uniwersyteckie

TAK

Artykuł 1 ust. 2 lit. c) ustawy o adwokaturze
(Rechtsanwaltsordnung, RAO)

Wymagany dyplom
ukończenia studiów
prawniczych

TAK

Artykuł 3 ust. 1 lit. c) ustawy o adwokaturze
(Rechtsanwaltsordnung, RAO)

Warunki, które musi spełnić
adwokat, aby uzyskać pełne
prawo do wykonywania
zawodu:

 Wpis na listę adwokatów;
 egzamin (art. 1 ust. 2 lit. c) ustawy o
adwokaturze (Rechtsanwaltsordnung,
RAO), państwowy i organizowany przez
izbę: art. 3 ustawy o egzaminie
adwokackim
(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG);
 odbycie aplikacji;
 wykupienie ubezpieczenia od
odpowiedzialności zawodowej (art. 1 ust. 2
lit. g) i art. 21a ustawy o adwokaturze
(Rechtsanwaltsordnung, RAO);
 zaświadczenie o niekaralności;
 nieskazitelny charakter.

Alternatywne drogi do zawodu:


sędziowie i notariusze mogą zostać adwokatami tylko na jeden sposób: zgodnie
z art. 10 ustawy o uznawaniu wykształcenia i egzaminów zawodowych
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Państwo: Austria



(Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz, ABAG) sędziowie i
notariusze mogą podejść do uzupełniającego egzaminu ustnego (art. 12 ABAG).
Uzyskanie pozytywnego wyniku tego egzaminu składanego przed właściwą
komisją austriackiego sądu apelacyjnego uznaje się za równoważne złożeniu
egzaminu adwokackiego, do którego w normalnych okolicznościach muszą
podchodzić aplikanci adwokaccy,
zgodnie z europejską dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych.

2. Szkolenie w trakcie aplikacji
Czy istnieje aplikacja?

TAK

Podstawa prawna:
Artykuł
2
ustawy

o

adwokaturze

(Rechtsanwaltsordnung, RAO)
Obowiązkowa

TAK

Rodzaje struktur

odpowiedzialnych za

organizowanie szkoleń
w trakcie aplikacji





Forma szkoleń w
trakcie aplikacji

Izba;
adwokaci prowadzący praktykę prywatną i
kancelarie prawne;
prywatni organizatorzy szkoleń;
prywatni organizatorzy szkoleń akredytowani
przez izbę adwokacką (nie istnieje wyraźny wymóg
akredytacji przez izby adwokackie);
uczelnie;
specjalne akademie dla adwokatów i struktury
szkoleniowe ustanowione przez izbę adwokacką.




Egzamin wstępny /
sprawdzenie wiedzy
przed rozpoczęciem
aplikacji

Ustalony czas trwania:
ogółem 5 lat

TAK

Praktyki w połączeniu ze szkoleniem z zakresu
prawa prowadzonym zgodnie z określonym
programem
nauczania
wspólnym
dla
wszystkich aplikantów adwokackich;
aplikanci adwokaccy muszą w trakcie całego
okresu aplikacji wziąć udział w kursach
szkoleniowych trwających łącznie 42 dni.
 Sprawdzenie/weryfikacja dyplomu;
 kandydaci muszą spełniać wymogi
określone w ustawie o adwokaturze
(RAO).
Kandydaci
muszą
mieć
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nieskazitelny
charakter
i
muszą
udowodnić swoją niekaralność.
Szczególne zasady
dotyczące szkoleń w
zakresie prawa UE i
szkoleń językowych:

Brak
formalne
go
wymogu,
chociaż
istnieje
możliwoś
ć odbycia
stażu

Kursy przygotowujące do egzaminu
adwokackiego muszą obejmować wiedzę
z określonych dziedzin prawa:
 austriackiego prawa cywilnego,
 postępowania nieprocesowego,
 austriackiej dyrektywy w sprawie
egzekwowania prawa,
 postępowania upadłościowego,
 metod proceduralnych (sporządzanie
umów,
aktów
notarialnych,
odpowiedzi na pozew, apelacji).
W trakcie aplikacji istnieje możliwość
odbycia sześciomiesięcznego stażu za
granicą, który spełnia wymogi określone
w art. 2 ust. 1 ustawy o adwokaturze i jest
zaliczany do okresu obowiązkowych 19miesięcznych praktyk (zob. poniżej)

Podział aplikacji na
różne etapy

TAK

Pięciomiesięczny staż w sądzie – pod
nadzorem prezesa właściwego sądu;
trzyletnie praktyki w kancelarii
prawnej – pod nadzorem kancelarii
prawnej i właściwej izby;
19-miesięczne praktyki u innego
podmiotu
(kancelarii
notarialnej,
agencji
administracji,
kancelarii
prawnej, prokuraturze, biurze biegłego
rewidenta)
–
pod
nadzorem
właściwych organów.






19-miesięczną aplikację można odbyć w
kancelarii prawnej, sądzie albo w
prokuraturze, 6 miesięcy można również
spędzić na uczelni, jeżeli stanowi to
element
dalszego
kształcenia
akademickiego
i
służy
uzyskaniu
dodatkowych akademickich kwalifikacji
prawnych (art. 2 ust. 3 ppkt 1 ustawy o
adwokaturze
(Rechtsanwaltsordnung,
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RAO), lub za granicą, wykonując pracę
równoważną wymogom określonym w
art. 2 ust. 1 ustawy o adwokaturze
(Rechtsanwaltsordnung, RAO), a ponadto
czas ten stanowi wkład w przyszłą pracę
zawodową aplikanta adwokackiego jako
adwokata.
Ocena/egzamin po
odbyciu aplikacji

TAK




W formie egzaminów pisemnych,
w formie egzaminów ustnych.

3. System doskonalenia zawodowego
Rozróżnienie między
doskonaleniem zawodowym a
szkoleniem z zakresu
specjalizacji

NIE

Obowiązek
doskonalenia
zawodowego

Obowiązek doskonalenia zawodowego
jest określony w prawie krajowym.

TAK

Podstawa prawna:
art. 10 ust. 6 ustawy o adwokaturze (RAO)
Obowiązek szkolenia z
zakresu specjalizacji

NIE

Szkolenie z zakresu specjalizacji nie jest
uregulowane ani w przepisach prawa
krajowego,
ani
w
regulaminach
wewnętrznych.

Obowiązek nauki języków obcych

Brak

Obowiązek włączenia
treści związanych z
prawem UE w zakres
doskonalenia
zawodowego /
szkolenia z zakresu
specjalizacji

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o

TAK

adwokaturze

(Rechtsanwaltsordnung,

RAO)

jest

adwokat

ciągłego

zobowiązany

podnoszenia

do

kwalifikacji

zawodowych.
Doskonalenie

zawodowe

musi

obejmować wszystkie dziedziny prawa,
które

były

już

objęte

programem

kształcenia prawniczego adwokatów na
uczelni (art. 3 ustawy o adwokaturze
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(Rechtsanwaltsordnung, RAO), jak również
egzaminem adwokackim (art. 20 ustawy o
egzaminie

adwokackim

(Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,

RAPG).

Dotyczy to także prawa UE.
4. Systemy akredytacji i organizatorzy szkoleń
Możliwość akredytacji

NIE
Austriacka akademia zaprasza jednak
jedynie wybranych – chociaż nie oficjalnie
akredytowanych – prelegentów

Liczba organizatorów szkoleń
oferujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Rodzaj organizatorów szkoleń
opracowujących akredytowane
działania szkoleniowe w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Działania i metody
Rodzaj działań
szkoleniowych
akceptowanych w
ramach obowiązku
doskonalenia
zawodowego











Uczestnictwo w szkoleniach
stacjonarnych;
ukończenie kursów
kształcenia na odległość;
zaliczenie modułów euczenia się;
uczestnictwo w seminarium
internetowym;
ukończenie szkoleń
prowadzonych w formule
mieszanego uczenia się;
uczestnictwo w działaniach
szkoleniowych jako osoba
prowadząca szkolenie lub
nauczyciel;
przygotowywanie/publikacj
a opracowań.
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Uczestnictwo w
działaniach
szkoleniowych
odbywających się w
innym państwie
członkowskim:
Tak, zalicza się je na
poczet obowiązku
doskonalenia
zawodowego.

Państwo: Austria

5. Nadzór nad działaniami szkoleniowymi
Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań
szkoleniowych w ramach
doskonalenia zawodowego

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Organizacje zaangażowane w
nadzorowanie działań
szkoleniowych z zakresu
specjalizacji

NIE DOTYCZY

Proces nadzoru

NIE DOTYCZY

Źródło: Projekt pilotażowy – szkolenie europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości: „Część
2 – Badanie dotyczące aktualnej sytuacji w zakresie szkolenia adwokatów w dziedzinie
prawa UE”, realizowany przez Radę Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii
Europejskiej (CCBE) i Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA)
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