
 
РІШЕННЯ № 166 

 

Про затвердження роз’яснення з питань направлення на стажування та 

видачі за результатами його проходження свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю особам, стосовно яких існують 

обставини несумісності  

 

 

«13» червня 2016 року              м. Одеса 

 

 

Рада адвокатів України, відповідно до рішення Ради адвокатів України 

від 26 лютого 2016 року № 3, керуючись статтею 55 Закону України          

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення з питань направлення на стажування та видачі за 

результатами його проходження свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю особам, стосовно яких існують обставини 

несумісності, що додається. 

2. Завершити роботу робочої групи з питань направлення на стажування та 

видачі за результатами його проходження свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю особам, стосовно яких існують 

обставини несумісності.  

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис  Л.П. Ізовітова 

 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис    П.М. Гречківський 

 



Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «13» червня 2016 року № 166 

 

Щодо направлення на стажування та  

видачі за результатами його проходження  

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю  

особам, стосовно яких існують обставини несумісності 

 

Рада адвокатів України, розглянувши в порядку обговорення результатів 

роботи робочої групи з питань направлення на стажування та видачі за 

результатами його проходження свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю особам, стосовно яких існують обставини 

несумісності звернення Голови Ради адвокатів Хмельницької області     

Вагіної Н.А., Голови Ради адвокатів Харківської області Гайворонської В.В., 

Голови Ради адвокатів Львівської області Павлишина Б.Я., адвоката 

Литовченка Д.М., врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів 

Ради адвокатів України, роз’яснює наступне. 

Щодо права особи, стосовно якої існують обставини несумісності, на 

складення кваліфікаційного іспиту. 

Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (надалі – Закон) адвокатом може бути фізична особа, 

яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж 

роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, 

пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала 

присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та порядок його 

складення регулюються статтями 8, 9 Закону, а також Порядком допуску до 

складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного 

іспиту та методикою оцінювання результатів складання кваліфікаційного 

іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, 

затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року      

№ 270 (з наступними змінами), на виконання частини другої статті 9 Закону. 

Пунктом 11 розділу 2 Порядку визначено, що не є перешкодою для 

вирішення питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту особи, 

яка на час звернення із заявою про допуск та складення кваліфікаційного 

іспиту обіймає посади, передбачені частиною 1 статті 7 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». Оцінка несумісності займаних особою 

посад з адвокатською діяльністю здійснюється  радою адвокатів регіону при 

вирішенні питання про допуск особи до стажування/видачі свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю. 

Таким чином, особа, стосовно якої існують обставини несумісності, за 

умови виконання інших вимог законодавства, може бути допущена до 

складення кваліфікаційного іспиту. 



Щодо можливості направлення на стажування (та його проходження) 

особи, стосовно якої існують обставини несумісності. 

Відповідно до частини першої статті 10 Закону стажування полягає в 

перевірці готовності особи, яка отримала свідоцтво про складення 

кваліфікаційного іспиту, самостійно здійснювати адвокатську діяльність. 

Стажування здійснюється протягом шести місяців під керівництвом адвоката 

за направленням ради адвокатів регіону. Стажування може здійснюватись у 

вільний від роботи час стажиста (частина друга статті 10 Закону). 

Згідно з частиною четвертою статті 10 Закону порядок проходження 

стажування, програма та методика оцінювання стажування затверджуються 

Радою адвокатів України.  

Відповідно до пункту 1.1. Положення про організацію та порядок 

проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на 

заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 25 вересня 2015 року № 114 (надалі – Положення), стажуванням 

є діяльність із формування і закріплення на практиці професійних знань, 

умінь і навичок, отриманих у результаті теоретичної підготовки, особи, яка 

одержала свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, щодо її 

готовності самостійно здійснювати адвокатську діяльність з метою 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Відповідно до пункту 1.3 Положення на стажиста адвоката поширюється 

дія положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Правил адвокатської етики, Положення, а також статутів відповідних 

адвокатських об’єднань, адвокатських бюро, рішень адвоката, який здійснює 

адвокатську діяльність індивідуально як самозайнята особа.  

Згідно з пунктом 1.8. Положення проходження стажування не 

вважається виконанням трудової функції у межах договору трудового найму.  

Ні Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ні 

Положення  не містять заборони щодо проходження стажування в адвоката 

особою, яка здійснює діяльність, несумісну з діяльністю адвоката. 

Таким чином, особа, яка склала кваліфікаційний іспит, але займається 

роботою або діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката,  може проходити 

стажування для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

Щодо складення присяги адвоката України та отримання свідоцтва 

про право на заняття адвокатською діяльністю особою, стосовно якої 

існують обставини несумісності. 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону одними із складових 

набуття статусу адвоката є, зокрема, складання особою присяги адвоката 

України та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю.  

Згідно з частиною першою статті 7 Закону несумісною з діяльністю 

адвоката є:  1) робота  на посадах осіб, зазначених  у пункті 1 частини першої 



статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;           

2) військова або альтернативна (невійськова служба); 3) нотаріальна 

діяльність; 4) судово-експертна діяльність.  

Таким чином, складання присяги адвоката України та отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (тобто набуття 

статусу адвоката) особою, яка здійснює діяльність, несумісну з діяльністю 

адвоката, є порушенням частини першої статті 7 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». 

_____________ 


