
 

 

РІШЕННЯ № 215 

Про прийняття радами адвокатів регіонів рішень про видачу свідоцтв 

про право на заняття адвокатською діяльністю особам, які звернулися 

до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про 

допуск до складання кваліфікаційного іспиту у період з 16 серпня        

2012 року до 16 лютого 2013 року 

 

«27» вересня 2013 року               м. Львів 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набрав 

чинності з 15 серпня 2012 року. 

Пунктом 1 частини першої Прикінцевих положень Закону України                 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що положення 

частини першої статті 6 і статті 10 цього Закону щодо стажування вводяться 

в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто з               

16 лютого 2013 року. 

Отже, приписи частини першої статті 6 та статті 10 Закону України       

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо проходження стажування 

особами, які успішно склали кваліфікаційні іспити, не можуть 

розповсюджуватись на тих, які з дотриманням вимог частини першої статті 8 

цього Закону звернулись із заявою про допуск до складання кваліфікаційного 

іспиту в період з 16 серпня 2012 року до 16 лютого 2013 року включно. 

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтею 55 Закону України                  

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом II Положення про       

Раду адвокатів України, Рада адвокатів України вирішила: 

1. Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю особам, 

які з дотриманням вимог частини першої статті 8 Закону України              

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернулись із заявою 

про допуск до складання кваліфікаційного іспиту у період з              

16 серпня 2012 року до 16 лютого 2013 року включно, видаються на 

підставі відповідних рішень рад адвокатів регіонів без урахування 

положень частини першої статті 6 і статті 10 цього Закону щодо 

обов’язкового проходження стажування. 

2. Рішення про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською 

діяльністю таким особам приймається радою адвокатів регіону на 

підставі: 

2.1. свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, виданого 

такій особі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 



адвокатури відповідно до частини третьої статті 9 цього 

Закону; 

2.2. реєстру (витягу із реєстру) осіб, які до 16 лютого 2013 року 

звернулися із заявою про складання кваліфікаційного іспиту до 

відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, 

підписаного головою КДКА, скріпленого печаткою цієї комісії 

та переданого відповідній раді адвокатів регіону. 

3. Положення частин першої та другої цього Рішення не 

розповсюджуються на осіб, які звернулись із заявою про допуск до 

складання кваліфікаційного іспиту в період з 16 серпня 2012 року 

до 16 лютого 2013 року включно, але щодо яких кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури на підставі частини третьої 

статті 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

було прийнято рішення про відмову в допуску особи до 

кваліфікаційного іспиту. 

4. Відповідно до цього рішення внести зміни та доповнення до 

Положення про організацію та порядок проходження стажування 

для отримання особою свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України № 81 від 16 лютого 2013 року зі змінами, затвердженими 

рішенням Ради адвокатів України № 124 від 01 червня 2013 року та 

змінами, затвердженими рішенням Ради адвокатів України № 194 

від 27 липня 2013 року. 

5. Розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури за складання кваліфікаційного 

іспиту зазначеними у цьому Рішенні особами складає 50 відсотків, 

установлених на день подання особою заяви про допуск до 

складення кваліфікаційного іспиту. 

6. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-

дисциплінарні комісії адвокатури (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва, міста Севастополя). 

7. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис П.М. Гречківський 

 


