РІШЕННЯ № 63
Про затвердження роз’яснення щодо зарахування до стажу роботи в
галузі права роботу за сумісництвом на посадах, які потребують наявної
повної вищої юридичної освіти
«4-5» липня 2014 року

м. Мукачеве

Відповідно до статі 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», Положення про Раду адвокатів України, Рада адвокатів України
вирішила:
1.

Затвердити роз’яснення щодо зарахування до стажу роботи в галузі
права роботу за сумісництвом на посадах, які потребують наявної повної
вищої юридичної освіти (додається).

2.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).

Голова Ради адвокатів України

[підпис]

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

[підпис]

П.М. Гречківський

Додаток 1
до рішення Ради адвокатів України
від «4-5» липня 2014 року № 63

Про зарахування до стажу роботи в галузі права
роботи за сумісництвом на посадах, які потребують
наявної повної вищої юридичної освіти
Рада адвокатів України, розглянувши звернення Жарика Є.А. та
Дінісляма Д.С. про надання офіційного роз’яснення щодо зарахування
роботи до стажу в галузі права за сумісництвом на посадах, які потребують
наявної повної вищої юридичної освіти, врахувавши окремі думки членів
Ради адвокатів України, керуючись Положенням про Раду адвокатів України,
надає наступне роз’яснення.
Відповідно до частини першої статті 16 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон), адвокат може
мати помічників 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.
Рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2013 року № 123
(з наступними змінами і доповненнями) затверджено Положення про
помічника адвоката (надалі – Положення), яке визначає єдині засади
організації, правовий статус та умови діяльності особи, яка займає посаду
помічника адвоката та регламентує умови і порядок використання
адвокатами при здійсненні своєї професійної діяльності праці помічників.
У відповідності до підпункту 1.1. пункту 1 Положення помічник
адвоката  фізична особа, яка здійснює діяльність на підставі та в порядку,
що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», Кодексом законів про працю України та цим Положенням.
Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.
Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на
працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової
діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки
і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб (частини 1, 2 статті
43 Конституції України).
Чинне законодавство України про працю передбачає можливість
реалізації права особи на працю, в тому числі на умовах сумісництва.
Згідно статті 102-1 Кодексу законів про працю України, статті 19 Закону
України "Про оплату праці", працівники, які працюють за сумісництвом,
одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

Таким чином, особа має право працювати помічником адвоката шляхом
укладення трудового договору (контракту) на умовах роботи за
сумісництвом, тобто виконання працівником, крім своєї основної роботи,
також регулярної оплачуваної роботи в якості помічника адвоката на умовах
трудового договору (контракту) у вільний від основної роботи час, за умови
повного і ефективного виконання ним функціональних обов’язків на посаді
помічника адвоката.
Для внесення даних про помічника адвоката до Єдиного реєстру
адвокатів України та видачі посвідчення помічника адвоката обов’язково
вчиняється запис до трудової книжки працівника про прийняття його на
роботу в якості помічника адвоката за сумісництвом. Запис у трудову книжку
відомостей про роботу за сумісництвом провадиться власником або
уповноваженим ним органом за місцем основної роботи. На осіб, які
працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться тільки за місцем
основної роботи.
Оплата праці помічника адвоката, який працює за сумісництвом,
здійснюється за фактично виконану роботу. При встановленні сумісникам з
погодинною оплатою праці нормованих завдань оплата провадиться за
кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг робіт. Інший режим
оплати праці помічника адвоката, який працює за сумісництвом, може
встановлюватися за домовленістю працівника і роботодавця відповідно до
чинного законодавства.
Відпустка на роботі за сумісництвом надається одночасно з відпусткою
за основним місцем роботи. Оплата відпустки чи виплата компенсації за
невикористану відпустку провадиться сумісникам відповідно до чинного
законодавства.
Звільнення помічника адвоката з роботи за сумісництвом провадиться з
підстав, передбачених законодавством, а також у випадку недотримання
вимог повного і ефективного виконання ним функціональних обов’язків на
посаді помічника адвоката та у разі прийняття працівника, який не є
сумісником, без виплати вихідної допомоги.
Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з
діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката: роботою на посадах осіб,
зазначених у пункті 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції», військовою або альтернативною
(невійськовою) службою, нотаріальною діяльністю, судово-експертною
діяльністю (частина 4 статті 16, стаття 7 Закону).
Законом до обов'язкових умов для набуття статусу адвоката віднесено
стаж роботи в галузі права (стаття 6 Закону).
Відповідно до рішення Ради адвокатів України № 265 від 17 грудня
2013 року «Про врахування стажу роботи помічника адвоката, який працює
неповний робочий тиждень», для застосування пільги (звільнення від
проходження стажування осіб, які мають стаж роботи помічником адвоката
протягом одного року) особам, які успішно склали кваліфікаційний іспит і

мають намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю, враховується стаж роботи помічником адвоката, який працював
повний робочий тиждень протягом строку працевлаштування на посаді
помічника адвоката, а роботодавцем сплачувався Єдиний соціальний внесок
за такого помічника адвоката до державного бюджету України у
встановленому законом порядку та розмірі.
Згідно роз’яснення Ради адвокатів України стосовно роботи помічника
адвоката за трудовим договором (контрактом) з адвокатом як самозайнятою
особою, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 226 від 27
вересня 2013 року, однією з основних вимог роботи помічником адвоката є
трудовий договір (контракт), укладений з адвокатом (адвокатським бюро,
адвокатським об’єднанням), який є підставою набуття помічником адвоката
стажу роботи в галузі права, необхідного для отримання права на здійснення
адвокатської діяльності.
З огляду на викладене, Рада адвокатів України вважає, що час роботи
особи на посаді помічника адвоката за сумісництвом та на умовах цивільноправових договорів не зараховується до стажу роботи в галузі права,
необхідного для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.
_________________

