Uddannelsessystemer for advokater i
EU
Polen
Oplysninger tilvejebragt af: Det nationale kammer for rådgivende advokater (Krajowa Izba
Radców Prawnych)
April 2014
BESKRIVELSE AF DET POLSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA – der kræves som minimum en kandidatgrad

For at blive fuldgyldig
advokat skal man



Bestå en adgangsprøve (organiseret af
staten

(justitsministeriet)).

De

lokale

advokatsamfund afholder prøven, men
udarbejder

ikke

spørgsmålene.

Til

gengæld bedømmer de svarene i forhold
til de korrekte svar, de har modtaget fra
ministeriet.


Have gennemført en fuldmægtigperiode



Bestå en statseksamen som afslutning på
fuldmægtigperioden



Være optaget i advokatsamfundet

Der findes to typer advokater i Polen:
procederende advokater og rådgivende
advokater.
Indtil for nylig kunne rådgivende advokater ikke
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forsvare klienter i straffesager, men denne regel
er nu ophævet.
Fra den 15. juli 2015 vil der ikke være nogen
forskel på de to typer advokaters kompetence.
Både procederende advokater og rådgivende
advokater vil have møderet for alle domstole og
i

alle

typer

sager.

Dette

omfatter

også

højesteret, den øverste forvaltningsdomstol og
forfatningsdomstolen.
Den eneste forskel på nuværende tidspunkt og
efter den 15. juli 2015 er, at en rådgivende
advokat kan udøve erhvervet:
a) som selvstændig advokat
b) som partner i et privat eller kommercielt
partnerskab, hvor partnerne er rådgivende
advokater,
skatterådgivere,

procederende
patentagenter

advokater,
eller

udenlandske advokater
c) som ansat
hvorimod en procederende advokat kan udøve
erhvervet:
a) som selvstændig advokat
b) som partner i et privat eller kommercielt
partnerskab, hvor partnerne er rådgivende
advokater,
skatterådgivere,

procederende
patentagenter

advokater,
eller

udenlandske advokater.
En procederende advokat kan ikke praktisere
som ansat i en virksomhed.
For at blive advokat i Polen (procederende
advokat eller rådgivende advokat) skal man:
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1) tage en kandidatuddannelse i jura i Polen
eller en tilsvarende uddannelse i udlandet, hvis
en sådan uddannelse anerkendes i Polen
2) have fulde offentlige rettigheder
3) have fuld retsevne
4) have en ulastelig karakter og en hidtidig
adfærd, der garanterer korrekt udøvelse af
erhvervet
5) gennemføre grunduddannelsen i Polen og
bestå eksamen som rådgivende eller
procederende advokat.

Alternative veje til erhvervet

JA
Muligheden for at blive advokat via andre
erhverv er åben for ph.d.er, juraprofessorer og
juridiske elitesekretærer (se også afsnittet om
fuldmægtigperioden nedenfor)

2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

Obligatorisk

JA

JA, men ikke

Retsgrundlag:


Artikel 32 i loven om rådgivende
advokater (Ustawa o Radcach
Prawnych)



Loven om procederende
advokater (Ustawa o
adwokaturze)

Varighed: Tre år

for alle
kategorier

Jurister,

af jurister

grunduddannelsen,
behøver

der
at

er
bestå

fritaget

for

som

ikke

eksamen

som

og

procederende eller rådgivende advokat:
-

Personer med en ph.d.-grad og
juraprofessorer
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-

Personer, der har arbejdet som
dommer, offentlig anklager eller
notar

-

Personer, som i) har bestået den
afsluttende eksamen, der giver dem
ret til at arbejde som dommer, eller
ii) personer med en ph.d.-grad, der i
mindst tre af de foregående fem år
har været ansat i en lavere stilling
inden

for

retsplejen

advokatfirma

som

eller

i

et

juridisk

elitesekretær.
Jurister,

der

er

fritaget

for

grunduddannelsen, men som skal bestå
den

afsluttende

eksamen

(advokatbestalling):
-

Personer, der:
a) i mindst fem af de otte år, der
ligger forud for opnåelse af
advokatbestallingen, har været
ansat i lavere stillinger inden
for retsplejen
b) i løbet af de 10 år, der ligger
forud

for

opnåelse

af

advokatbestallingen, har været
ansat

i

advokatfirmaer

på

af

en

grundlag

ansættelseskontrakt

eller

en

civil kontrakt i stillinger, der
kræver juridisk viden, og som er
direkte forbundet med ydelse
af juridisk bistand til klienter
c) i løbet af de 10 år, der ligger
forud

for

opnåelse

af

advokatbestallingen, har været
ansat i organer i den offentlige
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forvaltning

i

stillinger,

der

kræver juridisk viden, og som er
direkte forbundet med ydelse
af juridisk bistand til disse
organer
Personer, der har bestået den
afsluttende eksamen som dommer,
offentlig anklager eller notar.
Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Advokatsamfundene (både advokatsamfundet
rådgivende advokater og advokatsamfundet
procederende advokater udbyder uddannelse)

Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktikforløb under tilsyn af begge advokatsamfund

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperioden

JA

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden



Kontrol af uddannelsespapirer



Optagelsesprøve

for
for

Hovedemner:
Fagetiske
strafferet,

regler,

strafferetspleje,

forvaltningsretspleje,
skatteret,

civilret,

civil

retspleje,

forvaltningsret,

arbejdsret,

sociallovgivning,

EU-ret,
familieret,

selskabsret, insolvensret og immaterialret
Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

JA

Undervisning i EU-ret indgår i procederende
og rådgivende advokaters uddannelse eller
fuldmægtigperiode, men der er ikke noget
officielt

undervisningsprogram.

Normalt

undervises advokater i procesret og EU-ret, men
sjældent i materiel ret
Der er ingen krav om sprogundervisning for
hverken procederende eller rådgivende
advokater
Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

JA

Forskellige perioder, der dækker forskellige
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områder af lovgivningen:
Der er afsat forskellige perioder – fra tre uger og
op

til

seks

måneder

–

til

hvert

af

de

retsområder, der dækkes i fuldmægtigperioden.
Den teoretiske undervisning er fokuseret på
disse emner i en bestemt periode (f.eks.
undervises der i løbet af det første år i civilret,
civil retspleje og arbejdsret).
Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

JA



I form af skriftlige eksamener



I form af rapporter fra praktikvejlederen,
der beskriver indholdet af praktikforløbet
(praktikvejlederen skal give en detaljeret
udtalelse om de fremskridt, der er sket
med

advokatfuldmægtigens

faglige

kompetencer i det givne år)
3. Videreuddannelse
Sondring
videreuddannelse
specialisering
Krav om
videreuddannelse

mellem NEJ
og
JA

Obligatorisk videreuddannelse som anført i det
nationale kammer for rådgivende advokaters og
det øverste advokatråds interne regler
Advokatsamfundet for procederende advokater
består af 24 advokatråd, og dets nationale
selvregulerende

organ

er

det

øverste

advokatråd.
Det enkelte advokatsamfund er ansvarligt for
videreuddannelse af sine egne medlemmer.
Derfor er begge advokatsamfund ansvarlige for
videreuddannelsen af procederende advokater
og rådgivende advokater, idet
det

nationale

kammer

har

ansvaret

for

videreuddannelse af rådgivende advokater,
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mens det øverste advokatråd er ansvarligt for
videreuddannelse af procederende advokater.
Retsgrundlag:

Krav om specialisering

NEJ

-

Artikel 41 i loven om rådgivende
advokater

-

Artikel 23 i adfærdskodeksen for
rådgivende advokater

-

Det nationale kammer for rådgivende
advokaters beslutning nr. 30/B/VII/2008
af 6. juni 2008

-

Artikel 3, stk. 4, i loven om procederende
advokater

-

Artikel 8 i adfærdskodeksen for
procederende advokater

-

Det øverste advokatråds beslutning nr.
57/2011 af 19. november 2011

-

Erklæring af 25. marts 2006 om
videreuddannelse

Hverken national lovgivning eller
advokatsamfundenes interne regler indeholder
krav om specialisering

Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

Ingen krav

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Ikke relevant

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Over 50

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret



Advokatsamfundene



Ikke-akkrediterede private
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videreuddannelse

videreuddannelsesudbydere
Ikke-Akkrediterede private eller
offentlige ikke-udbyttegivende
uddannelsesudbydere (herunder
universiteter)



Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing







Fysisk deltagelse i

Deltagelse i

kurser

uddannelsesaktiviteter

Gennemførelse af

i en anden

e-læringsmoduler

medlemsstat:

Deltagelse i

Ja, kravene til

uddannelseskonfer

videreuddannelse kan

encer

opfyldes gennem

Deltagelse i

deltagelse i

uddannelsesaktivit
eter som vejleder
eller underviser


uddannelsesaktiviteter
i en anden
medlemsstat

Forfattervirksomhe
d/udgivelse

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitete
r

JA

Advokatsamfundene
De lokale afdelinger af de respektive
advokatsamfund er ansvarlige for tilsyn
med henholdsvis rådgivende advokaters
og

procederende

advokaters

videreuddannelse
Tilsyn

Tilsynet omfatter:


uddannelsens undervisningsprogram



den organisation, der tilrettelægger
uddannelsen



om aktiviteten er rettet helt eller
hovedsagelig til advokater, og om den
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udvikler advokaternes faglige
kompetencer
6. National reform af uddannelsessystemet
Man har i 2011-2012 gennemført en reform af det polske uddannelsessystem for
at tilpasse det til branchens aktuelle behov.
Det betyder, at advokatfuldmægtiges uddannelse nu er mere praktisk orienteret
og indeholder mindre teoretisk undervisning.
Desuden er undervisningen blevet mere interaktiv (diskussioner, casestudier og
fiktive retssager). Der lægges større vægt på EU-ret, skatteret, ny teknologi og
markedsføring af juridiske tjenester.

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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