РІШЕННЯ № 35
Про особливості допуску до складення
кваліфікаційного іспиту в період воєнного часу
«25» березня 2022 року

м. Мукачево

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію Голови Ради адвокатів
України Ізовітової Л.П. щодо переліку документів, які додаються до заяви про
допуск до складення кваліфікаційного іспиту у період воєнного часу,
встановила наступне.
За приписами частини 1 статті 6 України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» (далі - Закон) адвокатом може бути фізична особа, яка має повну
вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня,
визначеного згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», 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.
Водночас, не може бути адвокатом особа, яка має непогашену чи незняту
в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо
тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у
виді позбавлення волі (частина друга статті 6 Закону).
Відповідно до частини першої статті 8 Закону особа, яка виявила бажання
стати адвокатом та відповідає вимогам частин першої та другої статті 6 цього
Закону, має право звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до складення
кваліфікаційного іспиту.

Пунктом 2 розділу 2 Порядку допуску до складення кваліфікаційного
іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання
результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття
адвокатською діяльністю в Україні, затвердженим рішенням Ради адвокатів
України № 270 від 17.12.2013, зі змінами, визначено, що одночасно із заявою
про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник повинен надати,
зокрема:
-

довідку встановленої форми, яка містить відомості з персональнодовідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства
внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості»
(скорочену);

-

копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що такий
документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального
предмета (дисципліни), або державного сертифікату про рівень володіння
державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів
державної мови.

Однак, у період воєнного стану органи державної влади та органи
місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження відповідно до Закону
України «Про правовий режим воєнного стану» і отримати зазначені документи
з об’єктивних причин неможливо.
З метою дотримання приписів статті 6, 8 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність», врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення
членів Ради адвокатів України щодо забезпечення безперервності допуску до
складення кваліфікаційного іспиту у воєнний час, заслухавши Голову
Секретаріату ВКДКА Вовнюка Віктора, керуючись статтями 55, 57 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення
про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:
1. Дозволити особам, які виявили бажання стати адвокатами у період
воєнного часу подавати власноруч написані та засвідчені особистим
підписом заяви про відсутність у них судимості та підтвердження щодо
володіння ними державною мовою.
2. Після припинення/скасування воєнного стану особи, які подали заяви
передбачені пунктом 1 цього рішення, зобов’язані подати до
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону наступні
документи, а саме:
-

довідку встановленої форми, яка містить відомості з персональнодовідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства

внутрішніх справ України про відсутність (наявність) судимості»
(скорочену);
-

копію документу про повну загальну середню освіту за умови, що
такий документ підтверджує вивчення особою української мови як
навчального предмета (дисципліни), або державного сертифікату про
рівень володіння державною мовою, що видається Національною
комісією зі стандартів державної мови.

3. У разі, якщо надана особою інформація про відсутність судимості та
володіння українською мовою не відповідатиме дійсності, видане такій
особі свідоцтво про складання кваліфікаційного іспиту та свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю будуть анульовані.
4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, а також на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.
Голова Ради адвокатів України
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