РІШЕННЯ № 173
Про застосування Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року №5076-VI у частині
складання кваліфікаційних іспитів та отримання свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю.
«27» липня 2013 року

м. Київ

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови Кваліфікаційнодисциплінарної комісії Тернопільської області Семененко Л.М. та Голови Ради
адвокатів Тернопільської області Міщенка В.В. щодо вирішення у практичній
діяльності органів адвокатського самоврядування питань, пов’язаних із застосуванням
ними Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року №5076-VI у частині складання
кваліфікаційних іспитів та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю особам, які подали заяви до набуття Законом чинності та склали
кваліфікаційні іспити після 15 серпня 2012 року, у тому числі після 16 лютого 2013
року, та керуючись статтею 55 Закону України «По адвокатуру та адвокатську
діяльність», Розділом II Положення про Раду адвокатів України, Рада адвокатів
України вирішила:
1. Враховуючи, що кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури минулого
складу діяли до перших організаційних засідань кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатів регіонів, сформованих установчими конференціями адвокатів,
проведених у 60 денний строк після набрання Законом України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» чинності, 3 листопада 2012 року втратили чинність
правові підстави їх діяльності, згідно Указу Президента України «Про визнання
такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» від 31 жовтня
2012 року № 620/2012, зокрема Указу Президента України від 5 травня 1993
року № 155 «Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури»; а
також неодночасно були затверджені Радою адвокатів України положення про
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів та ради адвокатів
регіонів, які є їх установчими документами, оскільки деякими керівниками
регіональних органів адвокатського самоврядування несвоєчасно надані належні
документи, що призвело до порушення прав осіб, які звернулися із заявами про
видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю до 16 серпня
2012 року, видача їм свідоцтв, за умови успішного складання кваліфікаційного
іспиту, здійснюється у порядку, що діяв до набрання Закону чинності, тобто, без
проходження стажування.

2. Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю таким особам видають
ради адвокатів регіонів на підставі довідки кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатів регіонів про те, що заява про видачу свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю надійшла до 16 серпня 2012 року, та рішення
КДКА про складання кваліфікаційного іспиту.
3. Кошти на організаційно-технічне забезпечення складання кваліфікаційного
іспиту вказані особи сплачують у розмірі, встановленому до набрання чинності
Законом, на рахунок кваліфікаційно-дисциплінарних комісій регіонів, які
розподіляються у рівних частках між кваліфікаційно-дисциплінарними
комісіями адвокатів і Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
адвокатури та перераховуються останній після складання кваліфікаційного
іспиту.
4. 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).
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