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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Polen
1. Tillträde till yrket
Högre
Ja
utbildning/universitetsutbildni
ng
Juristexamen är obligatorisk
Steg för att bli en fullvärdig
advokat:

Ja, sökande måste ha minst magisterexamen.


Inträdesexamen

(anordnas

(justitieministeriet)).

av

De

staten
lokala

advokatsamfunden ansvarar endast för
genomförandet av inträdesexamen och
utformar inte examensfrågorna. De rättar
dock proven mot de korrekta svaren från
justitieministeriet.


Fullföljande av en introduktionsperiod



Statlig examen i slutet av
introduktionsperioden.



Registrering hos advokatsamfundet.

Det finns två typer av jurister i Polen: Advokater
och juridiska rådgivare.
Fram till helt nyligen var juridiska rådgivare inte
behöriga att försvara klienter i brottmål, men
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Land Polen

denna begränsning kommer inte att gälla längre.
Från och med den 15 juli 2015 kommer det inte
längre att finnas någon skillnad i behörigheten.
Både advokater och juridiska rådgivare kommer
att ha likvärdiga rättigheter att företräda part
inför alla domstolar och i alla typer av mål. Detta
omfattar

även

högsta

domstolen,

högsta

förvaltningsdomstolen

och

författningsdomstolen.
Den enda skillnaden som finns för närvarande
och som kommer att kvarstå efter den 15 juli
2015 är att juridiska rådgivare endast kan utöva
yrket
a) som enskild firma, eller
b) som partner i ett civilt eller kommersiellt
partnerskap med juridiska rådgivare, advokater,
skatterådgivare, patentadvokater eller utländska
advokater, eller
c) enligt ett anställningsavtal.
Advokater kan utöva yrket
a) som enskild firma, eller
b) som partner i ett civilt eller kommersiellt
partnerskap med juridiska rådgivare, advokater,
skatterådgivare, patentadvokater eller utländska
advokater.
Advokater

får

inte

praktisera

enligt

ett

anställningsavtal.
Följande krävs för att bli jurist i Polen (advokat
eller juridisk rådgivare):
1) Slutförda högre juridikstudier i Polen och
avlagd magisterexamen eller slutförd högre
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Land Polen

juristutbildning utomlands om utbildningen är
erkänd i Polen.
2) Fullständiga offentliga rättigheter.
3) Rättskapacitet.
4)

Oklanderlig

karaktär

och

tidigare

yrkesbeteende som garanterar ett korrekt
utövande av yrket.
5) Slutförd introduktionsutbildning i Polen och
godkänd examen som juridisk rådgivare eller
advokat.

Alternativa vägar till yrket

Ja
Vägar från andra yrken gäller personer med
doktorsexamen, juridiklärare samt advokat- och
juristassistenter

(se

introduktionsperioden

avsnittet
för

om
närmare

information).
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Obligatorisk

Ja

Ja, men

Rättslig grund:


Artikel 32 i lagen om juridiska
rådgivare (Ustawa o Radcach
Prawnych)



Lagen om advokatyrket (Ustawa
Prawo o adwokaturze)

Fastställd varaktighet: Tre år.

inte för
alla

Följande

personer

som

har

avlagt

kategorier

juridisk

examen

undantas

från

av

introduktionsperioden och slutexamen

sökande.

när det gäller tillträdet till yrket som
advokat eller juridisk rådgivare:
-
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Personer med doktorsexamen samt

Land Polen

juridiklärare.
-

Personer som har utövat yrket som
domare,

allmän

åklagare

eller

notarie.
-

Personer

som

a)

har

avlagt

slutexamen som ger dem rätt att
utöva domaryrket, eller b) personer
som har doktorsexamen och som
under tre av de senaste fem åren
har innehaft en lägre befattning
inom rättsväsendet

eller

på

en

advokatbyrå som advokatassistent.
Personer

med

juristexamen

som

undantas från introduktionsperioden,
men

måste

slutexamen

fortfarande
med

avlägga

godkänt

resultat

(advokatsamfundets examen):
-

Personer som under minst fem år
a) har

varit

anställda

i

befattningar

lägre
inom

rättsväsendet under de senaste
åtta åren före avläggandet av
advokatsamfundets examen,
b) har

varit

advokatbyråer

anställda

på

enligt

ett

anställningsavtal eller ett civilt
kontrakt i befattningar som
kräver juridisk kunskap och där
de arbetar direkt med rättslig
hjälp till

klienter

senaste

tio

under

åren

de
före

avläggandet

av

advokatsamfundets examen,
c) har

varit

anställda

vid

förvaltningsorgan i befattningar
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Land Polen

som kräver juridisk kunskap
och där de arbetar direkt med
rättslig hjälp till dessa organ
under de senaste tio åren före
avläggandet

av

advokatsamfundets examen.
Personer som avlagt slutexamen för
domare, allmänna åklagare eller
notarier med godkänt resultat.
Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildning

Samfund (både samfund för juridiska rådgivare och
advokatsamfund anordnar utbildning).

Former av
Praktik, under överinseende av sådana samfund.
introduktionsutbildning
Inträdesexamen/kontrol
l före
introduktionsperioden

Ja

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja



Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.



Inträdesexamen.

Huvudämnen som ingår:
Regler för advokatetik, civilrätt, civilrättsliga
förfaranden,

straffrätt,

förfaranden,

straffrättsliga
förvaltningsrätt,

förvaltningsrättsliga förfaranden, arbetsrätt, EUrätt,

skattelagstiftning,

socialförsäkringslagstiftning,

familjerätt,

bolagsrätt, konkursrätt, immaterialrätt.
Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

Ja

Utbildning i EU-rätt ingår i utbildningen eller
introduktionsperioden

för

advokater

och

juridiska rådgivare, men det finns ingen officiell
kursplan.

Advokater

utbildas

vanligen

i

processrätt och EU-institutionernas lagstiftning,
sällan i materiell rätt.
Det finns inga språkutbildningskrav för
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Land Polen

advokater och juridiska rådgivare.
Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Ja

Olika perioder för olika rättsliga områden:
Olika perioder – från tre veckor upp till sex
månader – ägnas åt varje lagstiftningsområde
som täcks av praktiktiden.
Teorilektionerna under praktiktiden inriktas på
dessa ämnen under perioder (t.ex. civilrätt,
civilrättsliga förfaranden och arbetsrätt under
det första året).

Bedömning/examinering
efter genomgången
introduktionsperiod

Ja



Genom skriftlig examinering.



Genom rapporter från handledarna om
praktikarbetet
detaljerade

(handledaren
synpunkter

praktikanterna

utvecklas

lämnar
på

hur

i

olika

yrkesfärdigheter under året i fråga).
3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning Nej
och
specialiseringsutbildning
Krav på fortbildning

Ja

Krav på obligatorisk utbildning enligt de interna
föreskrifterna från Nationella kammaren för
juridiska rådgivare och högsta advokatrådet
Advokatsamfundet består av 24 kammare med
överrättsadvokater.

Advokatsamfundets

nationella självstyrande organ (för advokater –
överrättsadvokater)

är

högsta

advokatsamfundsrådet.
Varje organisation anordnar fortbildning för sina
medlemmar.

Båda

samfunden

har

alltså

ansvaret för advokaters och juridiska rådgivares
fortbildning.
Den

nationella
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kammaren

är

behörig

för

Land Polen

juridiska

rådgivare,

advokatsamfundsrådet

medan
är

högsta

behörigt

för

advokater.
Rättslig grund:
-

Artikel 41 i lagen om juridiska rådgivare.

-

Artikel 23 i uppförandekoden för juridiska
rådgivare.

-

Resolution nr 30/B/VII/2008 av den
6 juni 2008 från det nationella rådet för
juridiska rådgivare.

-

Artikel 3.4 i lagen om advokatverksamhet.

-

Artikel 8 i reglerna för god advokatsed.

-

Resolution nr 57/2011 av den 19
november 2011 från nationella
advokatrådet.

-

Förklaring av den 25 mars 2006 om
fortbildning

Krav på
specialiseringsutbildning

Ne Specialisering nämns varken i den nationella
j
lagstiftningen eller i advokatsamfundets stadgar.

Krav beträffande att
lära sig utländska språk

Inga krav

Krav på kunskap om EU- Inga krav
rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildning
?
4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Ej tillämpligt

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Fler än 50

Typ av utbildningsleverantör



Advokatsamfundet.
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som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet



Icke-ackrediterade privata kommersiella
utbildningsleverantörer.



Icke-ackrediterade privata eller
offentliga ideella
utbildningsleverantörer (inklusive
universitet).

Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning







Deltagande i

Deltagande i

utbildningar på plats.

utbildnings-

Fullföljande av e-

verksamheter i en

lärandemoduler.

annan medlemsstat:

Deltagande i

Ja,

utbildningskonferense

fortbildningskraven

r.

kan uppfyllas genom

Deltagande i

deltagande i

utbildningsverksamhet
som handledare eller
lärare.

utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat.

Skrivande/publicering.


5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ja

Advokatsamfundet.
Lokala advokatsamfund som är behöriga
för juridiska rådgivare respektive för
advokater (överrättsadvokater).

Tillsynsprocess

Tillsynen omfattar


utbildningens kursplan,



det organ som anordnar utbildningen,



huruvida utbildningen helt eller främst
riktas till advokater och utvecklingen av
deras yrkeskompetens.

6. Nationell reform av utbildningssystemet
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Land Polen

En nationell reform av systemet genomfördes 2011–2012 för att anpassa
utbildningskraven till de rådande behoven.
Praktikperioden omfattar nu mer praktisk och mindre teoretisk utbildning.
Utbildningen har också blivit mer interaktiv (diskussioner, fallstudier, fiktiva
rättegångar). Ökad betoning läggs på EU-rätt, skattelagstiftning, nya tekniker och
marknadsföring av juridiska tjänster.

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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