
 

Додаток №1 

До рішення ради адвокатів України  

№ 227 від 27 вересня 2013 року 

 

Про стаж роботи у галузі права для осіб, 

які отримали вищу юридичну освіту 

 

Відповідно до ст. 4 розділу Х «Перехідні положення» Закону України                   

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 5 липня 2012 року розгляд заяв 

про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, поданих у 

встановленому порядку до набрання чинності Законом, здійснюється у порядку та за 

правилами, що діяли стосовно розгляду заяв про видачу свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю до набрання чинності Закону. 

За приписами ч.1 ст.2 Закону України «Про адвокатуру» (діючого до 16 серпня     

2012 року) адвокатом могла бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену 

дипломом України, стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційні 

іспити і одержала свідоцтво про право на заняття адвокатською  діяльністю. 

Діючи в межах повноважень, визначених п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну 

комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України, затвердженого Указом Президента 

України від 05.05.1993 року № 155/93 із наступними змінами, Вища кваліфікаційна 

комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України 01.10.1999 року затвердила Порядок 

складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних 

комісіях адвокатури,   пунктом 2.1 якого зокрема, визначено, що у стаж роботи в галузі 

права зараховується стаж роботи на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, 

нотаріуса, а також на інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують 

наявності повної вищої юридичної освіти з освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 

або «магістр» як підстави для заняття таких посад. 

Роз’ясненням № VI/9-383 від 21.10.2011 року Вищої кваліфікаційної комісії 

адвокатури при Кабінеті Міністрів України «Про можливість зарахування до стажу 

роботи на посаді секретаря судового засідання до стажу роботи, який дає право на допуск 

до складання кваліфікаційних іспитів на та отримання свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю» визначено, що документом, який підтверджує наявність вищої 

юридичної освіти, визнається диплом вищого учбового закладу III-IV рівня акредитації за 

спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» з присвоєнням кваліфікації 

«спеціаліст» або «магістр». 

Вища кваліфікаційна комісія роз’яснила, що за змістом ч.1 ст.2 Закону України    

«Про адвокатуру» лише у випадку, коли у кваліфікаційних вимогах до посади 

передбачена наявність вищої юридичної освіти із присвоєнням кваліфікації не нижче як 

«спеціаліст», стаж роботи на такій посаді може бути зарахований у стаж роботи в галузі 

права. 

16 серпня 2012 року набув чинності Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» № 5076-VI  яким визначена процедура набуття статусу адвоката. Зокрема 

зазначено, що стаж роботи в галузі права – стаж роботи особи за спеціальністю після 

здобуття нею повної вищої юридичної освіти. 



Порядок складання кваліфікаційних іспитів в регіональних кваліфікаційно-

дисциплінарних комісіях адвокатури затверджений протоколом Вищої кваліфікаційної 

комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 01 жовтня 1999 року № 6/2 зі 

змінами внесеними відповідними рішеннями від 13 лютого  2009 року № V/10-166, від     

04 червня 2010 року № V/20-419, від 22 жовтня 2010 року № V/23-507 втратив чинність. 

Аналіз діяльності регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних органів адвокатури 

свідчить про правильне застосування процедур розгляду заяв про видачу свідоцтв про 

право на заняття адвокатською діяльністю особам, які подали їх до набрання чинності 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

Такі заяви повинні розглядатися за правилами що діяли до набрання чинності 

законом і кваліфікаційно-дисциплінарні комісії повинні керуватися роз’ясненнями Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України прийняті в межах своєї 

компетенції. 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України вважає, що обчислення стажу 

роботи у галузі права для осіб, які подали заяви про складання кваліфікаційного іспиту 

для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до 16 серпня    

2012 року необхідно починати після здобуття ними вищої  юридичної освіти з 

присвоєнням кваліфікації не нижче як «спеціаліст». 

 


