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РІШЕННЯ № 50 

м. Кропивницький                                                 12 грудня 2016 року 

 

«Про відмову у допуску до складення 

кваліфікаційних іспитів» 

 

 Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської області у складі 

членів кваліфікаційної палати: Волосян О.І (голови палати), Пушкарьова Д.Є. (секретаря 

палати), Мазуренко Н.Ю., Дем’яненко Т.О., Стахєєва О.О., голови КДКА області Пільгуя 

М.О., розглянувши заяву ОСОБА_1 від 10 жовтня 2016 року та перевіривши надані ним 

документи, 

ВСТАНОВИЛА: 

 10 жовтня 2016 року ОСОБА_1 подав до кваліфікаційної палати КДКА 

Кіровоградської області заяву про допуск до складення кваліфікаційних іспитів та надав 

перелік документів передбачених п. 2 розд. 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, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 

грудня 2013 року №270, з послідуючими змінами, а саме: 

 - згоду на обробку персональних даних від 10.10.2016р.; 

 - власноруч написану довідку від 10.10.2016р., 

 - нотаріально посвідчену копію диплома СК №43309904 від 28.04.2012р.; 

 - нотаріально посвідчену копію диплома СК №41728609 від 15.07.2011р.; 

 - нотаріально посвідчену копію трудової книжки АВ №_______; 

 - копію паспорта ЕВ № ______ виданого 19.07.2005р.; 

 - копію картки фізичної особи – платника податків від 12.08.2005р.; 

 - довідку про відсутність судимості №0227973; 

 - медичну довідку №866257; 

 - довідку Криворізької ПО ДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області від  

   24.10.2016 року № _______; 

 - дві квитанції від 10.10.2016 р. про сплату внеску на оргтехзабезпечення КДКА  

   та ВКДКА. 

Зі змісту копії трудової книжки ОСОБА_1 вбачається, що він 01.10.2011 року був 

прийнятий на посаду помічника адвоката в Юридичну консультацію Криворіжського району 

Дніпропетровської області та 01.06.2014 року звільнений, згідно ст. 36 п. 1 КЗпП України. 

Інші записи, які б підтверджували стаж роботи заявника в галузі права, в трудовій книжці, 

відсутні. Відсутній, також, запис прізвища адвоката, в якого ОСОБА_1 був помічником.  
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Крім того, в підтвердження наявності повної вищої юридичної освіти, ОСОБА_1 

надав копію диплома спеціаліста СК №43309904 від 28.04.2012р. Таким чином, на день 

оформлення ОСОБА_1 на посаду помічника адвоката (01.10.2011р.), заявник не мав повної 

вищої юридичної освіти, а відтак не міг відповідно до діючого на той час Закону набути 

статусу помічника адвоката. 

Відповідно до п. п. 3, 4 розд. 3 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту 

…., голова кваліфікаційної палати звернувся до голови Ради адвокатів Дніпропетровської 

області з запитом про надання інформації щодо отримання ОСОБА_1  посвідчення 

помічника адвоката та внесення відносно нього даних до ЄРАУ.   

Згідно довідки Ради адвокатів Дніпропетровської області №164/3-16 від 20.10.2016 

року, ОСОБА_1 посвідчення помічника адвоката не видавалось, документів щодо такого 

помічника, як ОСОБА_1, до Ради адвокатів Дніпропетровської області не надходило, у 

зв’язку із чим до ЄРАУ  відповідні дані не вносились. 

Приписами статті 48 Кодексу законів про працю України визначено, що трудова 

книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. 

Разом з тим, засади організації, правовий статус, умови діяльності та вимоги щодо 

особи, яка займає посаду помічника адвоката, умови і порядок використання адвокатами при 

здійсненні своєї професійної діяльності праці помічників, визначає та регламентує Закон 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положення про помічника адвоката 

затверджене рішенням Ради адвокатів України №123 від 01 червня 2013року. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року, який 

діяв на день прийняття ОСОБА_1 на посаду помічника адвоката, адвокат може мати 

помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови 

роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і помічником 

адвоката з додержанням законодавства про працю. 

Згідно ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат 

може мати помічників адвоката з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. 

Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з 

адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог цього 

Закону і законодавства про працю. 

Відповідно до п. 3.1 Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням 

Ради адвокатів України №123 від 01 червня 2013року, Рада адвокатів регіону вносить дані 

про помічника адвоката до ЄРАУ у відповідності до Порядку ведення ЄРАУ, затвердженого 

Радою адвокатів України та видає помічнику посвідчення помічника адвоката в 30-ти денний 

строк із дня надходження заяви про внесення даних про помічника адвоката до ЄРАУ. 

Згідно п. 4.15 вказаного Положення, особа, яка не має посвідчення помічника 

адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до Єдиного реєстру адвокатів 

України, не має статусу помічника адвоката та права виконувати пов’язані з цим статусом 

дії. 

Враховуючи вищенаведене, обчислення стажу роботи помічником адвоката 

здійснюється відповідно до приписів законодавства України про працю, починаючи з дати 

початку роботи, визначеної трудовим договором (наказом про прийняття на роботу) між 

помічником та адвокатом (адвокатським бюро чи об’єднанням), при умові дотримання вимог  

Закону України «Про адвокатуру», Положення про помічника адвоката та Порядку ведення 

ЄРАУ щодо строків подання до відповідної РАР установлених документів про помічника 

адвоката. 

Виходячи з наведеного та керуючись ст. ст. 8, 50 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком 
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складення  кваліфікаційного іспиту та методикою оцінювання результатів складення 

кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року №270, з 

послідуючими змінами та рішенням Ради адвокатів України №7 від 26.02.2016 року «Про 

затвердження роз’яснення щодо обчислення стажу роботи помічника адвоката для 

звільнення від проходження стажування», Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури 

Кіровоградської області, 

ВИРІШИЛА: 

Відмовити ОСОБА_1  у допуску до складення кваліфікаційних іспитів. 

Рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його отримання до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. 

 

Голова КДКА      Пільгуй М.О. 

Голова кваліфікаційної палати    Волосян О.І. 

Секретар кваліфікаційної палати    Пушкарьов Д.Є. 

 


