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ВСТУП 
 

У цьому звіті викладено результати незалежної оцінки проекту Стандарту програми 

науково- професійної підготовки 1-го рівня за ступенем бакалавра (надалі - Стандарт) від 

31 липня 2015 р., й подано у порівнянні із системою юридичної освіти в Німеччині. 

Очікується, що надані рекомендації стануть предметом публічного широкого експертного 

обговорення Стандарту, з урахуванням досвіду німецької правничої освіти, яка існує без 

істотних змін понад століття, чим довела свою цінність. Крім того, у звіті викладено 

думки щодо потенційного впливу Стандарту на всю систему правничої освіти та 

юридичну практику як передумову функціонування європейської держави із 

верховенством права.  

 

Процес реформування правової системи і юридичної освіти в Україні, що розпочався із 

здобуттям незалежності у 1991 році, зазнав нового імпульсу завдяки успішним протестам 

на Майдані у лютому 2014р. та зміни уряду із чіткою позицією на користь євроінтеграції. 

Широкі реформи матимуть реальну ймовірність успіху лише за умови, якщо їх 

підготовлено ґрунтовно та детально, прийнято кожною значимою стороною як у судовій 

системі, так і в системі юридичної освіти та впроваджено на практиці.  

 

II. ДЕТАЛЬНИЙ КОМЕНТАР 
 

1. Класифікація систем права 

 

а) Українська система права 

Згідно із чинною Конституцією, Україна, на відміну від Німеччини, є унітарною, а не 

федеративною державою. Окремі територіальні утворення не мають законодавчої влади. 

Відповідно, український парламент (Верховна Рада) – це єдиний законодавчий орган в 

Україні. На університетську і професійну підготовку юристів засадничо впливає 

оновлений Закон «Про вищу освіту» в редакції від 1 липня 2014 року. 

Закон у статтях 9 і 10 зазначає, що для кожного рівня вищої освіти (1-й рівень – бакалавр, 

2-й рівень – магістр, 3-й рівень – кандидат наук, 4-й рівень – доктор наук) і в межах 

кожної спеціальності найвищим органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, яким є 

Міністерство освіти і науки України, розробляється єдиний стандарт освітньої діяльності 

у формі підзаконного нормативного акту.. Цей акт має бути схвалений також іншими 

галузевими державними органами і галузевими об’єднаннями організацій роботодавців та 

погодженим з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.  

Зазначені стандарти, крім того, повинні відповідати урядовій Постанові «Про Національну 

рамку кваліфікацій» від 2011 р. Дана постанова визначає різницю кваліфікаційних 

характеристик, отриманих у середніх загальноосвітніх школах, університетах та під час 

професійного навчання за 10-ма рівнями (від 0 до 9).  
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Кожен з рівнів містить виклад вимог стосовно знань, умінь, комунікативних навичок, 

автономності і відповідальності кандидата. Відповідність цього стандарту вимогам 

гарантуватиме набуття вищезазначених навичок через отримання відповідного ступеню. 

Ступінь бакалавра відповідає рівню 6 Національної рамки кваліфікацій з результатом, за 

яким слідують магістр, кандидат наук і доктор наук. Отже у п. 2 Стандарт посилається на 

Закон «Про вищу освіту» та Національну рамку кваліфікацій. Таким чином, Стандарт 

розроблено у відповідності до цих норм. 

В основному Стандарт регулює мінімальні вимоги, покладені на університети та 

дослідницькі інститути задля забезпечення навчального процесу з точки зору задоволення 

особистих, методичних, матеріально-технічних та інформаційних потреб. Відповідно до 

стандарту, згідно із ст. 10 п. 4 Закону «Про вищу освіту», кожен вищий навчальний заклад 

зобов’язаний розробити власну освітньо-наукову програму для кожної спеціальності. На 

основі цих програм вищі навчальні заклади мають сформувати загальний навчальний 

план, який би визначав перелік і обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 

послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, 

графік навчального процесу, форми підсумкового контролю. Задля конкретизації 

планування всього курсу необхідний «річний навчальний план». У цьому контексті вищі 

навчальні заклади можуть визначати і запроваджувати спеціалізації (ст.10, п. 5 Закону 

«Про вищу освіту»). 

Стандарт повинен відповідати наступним вимогам освітньо-наукової програми (ст.10, п. 3 

Закону «Про вищу освіту»): обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня, перелік компетенцій випускника, нормативний зміст підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання, форми атестації, вимоги 

до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та вимоги 

професійних стандартів (у разі їх наявності). Все це чітко прописано у п. 4.1. Стандарту. 

Таким чином, Стандарт офіційно відповідає юридичним вимогам і реалізує їх.  

Водночас, Стандарт стане джерелом інформації для наукового співтовариства, студентів 

та інші зацікавлених сторін щодо змісту і завдань вивчення права на рівні бакалавра права 

(пункт 4.2. і 4.3 Стандарту). Таким чином, буде впроваджено прозорість щодо обсягу 

вимог у здобутті юридичної освіти. Стандарт також дотримується цієї встановленої мети в 

поточній версії, хоча він міг би бути більш конкретним у кількох аспектах (див. наступні 

критичні пункти). 

 

б) Німецька система права 

Правову основу німецької юридичної освіти можна віднайти на федеральному рівні у 

«Німецькому акті про судівництво» (Deutsches Richtergesetz – DRiG). Оскільки правнича 

освіта Німеччини переслідує мету, зокрема, щоб дати можливість кожному студенту 

оволодіти професією судді, «Німецький акт про судівництво» конкретизує вимоги, яким 

має відповідати програма згідно з навчальними регламентами для студентів-правників. 

Норми, що випливають з цього, викладені у ст. 5-7 DRiG, наведених у Додатку А.  
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Через те, що навчальна підготовка і освіта у вузах Німеччини знаходяться в компетенції 

окремих федеральних земель, вони мають право приймати відповідні підзаконні 

нормативні акти (ст. 5a п. 4 «Німецького акту про судівництво»). Відповідно, окрім 

власного закону про вищі навчальні заклади, що в загальному визначає правові відносини 

у вищих навчальних закладах, кожна федеральна земля ухвалила регламенти з навчання та 

атестації для юридичних факультетів (2-й рівень: як приклад, Додаток Б містить 

Положення про підготовку юристів федеральної землі Баварія. 

При реалізації цих регламентів кожному університету дається можливість на третьому 

рівні розробляти власні регламенти з навчання та підготовки для свого юридичного 

факультету. Подібний приклад можна віднайти у Додатку В (Регламенти з навчання та 

атестації на юридичному факультеті Мюнхенського університету ім. Людвіга 

Максиміліана). Оскільки для німецької правничої освіти є характерним підсумковий 

державний кваліфікаційний екзамен, що проводиться не вищими навчальними закладами 

(або проводиться незначною мірою), а Міністерством юстиції, університети володіють 

незначною компетенцією у створенні власних регламентів та правил в сфері юридичної 

освіти. 

 

в) Оцінювання 

Наскільки відомо, Стандарт відповідає українській юридичній системі і в цілому 

співвідноситься із 2-м рівнем німецької правничої освіти, на якому кожна федеральна 

земля ухвалює власні положення щодо освіти і підготовки у сфері юриспруденції. В 

Німеччині чинний федеральний закон за 1-м рівнем (Німецький акт про судівництво) є 

більш вузько спрямованим і стосується лише освіти та підготовки юристів, в той час як 

його український аналог (Закон «Про вищу освіту») застосовується у всіх сферах вищої 

освіти. Крім того, в нинішньому варіанті Стандарт стосується загалом 2-го рівня, якщо 

проводити паралель із Німецьким досвідом. Слід зауважити, що, з одного боку, Стандарт 

є дуже докладним з точки зору цілей, яких необхідно досягти в юридичній освіті, а з 

іншого боку – дуже стриманий щодо питань конкретної реалізації цих цілей.  

Це може призвести до того, що вищі навчальні заклади отримають широкий спектр 

компетенцій, які стосуються деталей юридичної освіти. Якщо хтось матиме намір 

розробити єдиний стандарт для всіх юристів в країні, буде набагато корисніше 

конкретизувати питання щодо його реалізації вже на 2-му рівні, що стосується всіх вищих 

навчальних закладів. Це питання необхідно буде обговорювати у майбутньому більш 

детально. 

 

2. Присвоєння університетських ступенів і типовий шлях до професії юриста 

 

а) Україна 

Присвоєння майбутнім юристам не наукових університетських ступенів «бакалавр» та 

«магістр» визначено Законом «Про вищу освіту». Донедавна також пропонувався ступінь 



 
КОМЕНТАРІ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ПРОЕКТУ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  ПЕРШОГО 
(БАКАЛАВРСЬКОГО)  РІВНЯ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «ПРАВО»  В  УКРАЇНІ  

7 
 

«спеціаліст», збережений ще з радянських часів, який можна було застосовувати як 

альтернативу ступеню магістра, однак його було скасовано Законом « Про вищу освіту» у 

2014 році із можливістю готувати спеціалістів права до 2017 року. Стандарт, як зазначено 

у його назві, стосується лише освіти за ступенем бакалавра і атестаційного іспиту, 

необхідного для здобуття цього ступеню, у відповідності до пунктів 1, 5, 12. 

Передбачається, що для ступеня магістра, кандидата юридичних наук і доктора 

юридичних наук на майбутнє необхідно розробити і ухвалити додаткові стандарти.  

Згідно з п. 14, правнича освіта за ступенем бакалавра передбачає базові умови для 

подальшого оволодіння професією юриста. Відповідно до п. 19 (а також п. 21), базова 

підготовка кандидатів на ступінь бакалавра повинна слугувати передумовою для 

подальшого навчання на другому етапі (отримання ступеня магістра). Тому метою 

програми з підготовки бакалаврів є підготовка студентів до майбутньої програми магістра. 

З даної версії документу не зрозуміло, чи після отримання ступеню бакалавра можна 

розпочинати будь-яку кар’єру в сфері юриспруденції і, якщо так, то про які правничі 

професії йдеться у цьому разі. Це, однак, матиме важливе значення, тому що після 

реалістичного оцінювання не можна припустити, що для багатьох студентів отримання 

диплому бакалавра означає кінець юридичної освіти, і що ті, хто його отримав, хочуть 

розпочати професійне життя. Дослідження про кількість здобувачів юридичних ступенів, 

проведене приблизно п'ять років тому1, виявило, що випускники бакалаврату вищих 

навчальних закладів в основному поділилися на дві групи, одна з яких продовжила 

навчання за ступенем магістра, а інша - спеціаліста.  

Навіть здобувши ступінь магістра, випускник української правничої школи може 

отримати професію судді, прокурора, державного нотаріуса чи адвоката лише після 

додаткового навчання або роботи в якості помічника в одній з цих сфер та успішного 

проходження подальшої атестації.  

Єдиної програми дуальної юридичної освіти, як це передбачено німецьким 

законодавством (програма стажування і навчання для "кваліфікованих юристів", які потім 

можуть розпочати практику за будь-якою юридичною професією), та єдиний практичний 

кваліфікаційний іспит не існує в Україні.  

 

б) Німеччина 

Здобуття юридичної освіти в Німеччині складається із двох етапів.. Перші чотири роки 

студент проводить в університеті. Вони завершуються першим державним іспитом. За 

цим йде дворічний період практики (стажування), яку організовують не університети, а 

Міністерство юстиції у відповідній федеральній землі. Це стажування (або службова 

практика) завершується другим державним іспитом. Тільки ті, хто успішно пройшов 

                                            
1 Звіт Координатора проектів ОБСЄ в Україні «Стан юридичної освіти та науки в Україні» (укр. мовою) 

[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true. 
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обидва юридичні державні іспити, можуть обрати класичні юридичні професії (суддя, 

прокурор, адвокат чи радник з правових питань в державній адміністрації).  

Після цього нема додаткової програми навчання або спеціалізації. Німецький юрист, який 

успішно склав другий державний іспит, може відразу приступити до практики у будь-якій 

сфері правничих професій (система повністю "кваліфікованих юристів"). Наступна зміна 

посади в рамках загальної правничої професії, наприклад, адвокат - суддя, можлива без 

додаткового навчання і є звичайною практикою. 

Таким чином, німецька система юридичної освіти не знає ступенів бакалавра та магістра. 

Вона завершується двома згаданими державними іспитами з права. Тому в університетах 

не надаються жодні кредити ЄКТС. Хоча нині більшість навчальних курсів в Німеччині 

приведені у відповідність з Болонською системою і ступені бакалавра та магістра широко 

представлені, юристи досі успішно опираються прийняттю цієї системи.  

І є вагомі причини, чому Болонська система не підходить для німецької юридичної освіти. 

На даному етапі достатньо трьох аргументів для пояснення ситуації.. По-перше, як уже 

згадувалося, існуюча система німецької юридичної освіти характеризується єдиним 

фінальним випускним іспитом – державним іспитом з права. Ні двоступенева Болонська 

система на основі ступенів бакалавра та магістра, ні отримання кредитних балів ЄКТС не 

відповідає цій фундаментальній характеристиці. По-друге, відповідно до цілей Болонської 

декларації, три або чотири роки бакалаврату являють собою повний університетський 

диплом, що дає право на певну професію. Оскільки більшість юридичних професій у 

Німеччині вимагають не тільки проходження першого державного іспиту, але й другого 

державного іспиту, залишається незначна кількість професій, які можна практикувати з 

дипломом бакалавра. По завершенні лише частини університетської освіти з права навряд 

чи можна претендувати на юридичну професію взагалі. По-третє, під час навчання на 

юридичному факультеті студенти в основному мають справу зі змістом і застосуванням 

національного законодавства. Отже, юридичний диплом дає право практикувати лише в 

рамках національної юрисдикції. Тому не йдеться про застосування такого диплому по 

всій Європі. Той факт, що німецький диплом з юридичної освіти визнається у Франції, 

Польщі чи Україні, взагалі не означає, що випускник є компетентним в галузі 

французького, польського чи українського права.  

Ще кілька років тому обидва державні іспити проводилися виключно Міністерством 

юстиції; станом на сьогодні перший державний іспит складається з двох частин (Розділ 5 

(I) Німецького акту про судівництво): 70% підсумкового оцінювання відбувається рамках 

підсумкового державного іспиту, який організовує і проводить Міністерство юстиції. 30% 

підсумкових оцінок випливає з університетського підсумкового іспиту, організованого 

незалежно один від одного відповідними університетами. Засвоєння основних предметів, 

які є обов'язковими і однаковими для всіх студентів, має бути перевіреним в ході 

державного іспиту. Втім в рамках університетського підсумкового іспиту студенти мають 
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можливість обирати спеціалізацію. Другий державний іспит складається виключно з 

урядової частини, що її організовує і впроваджує Міністерство юстиції.  

Крім того, важливо знати, що підсумкова оцінка для диплому юриста походить виключно 

з підсумкової державної атестації. Всі досягнення в університеті під час отримання 

юридичної освіти є лише передумовою для допуску до державного іспиту. Вони не 

враховуються в кінцевому результаті державної атестації та підсумкового диплому.  

Державна атестація (урядова частина першого державного іспиту з права, а також другий 

державний іспит) складається з 7-8 письмових іспитів тривалістю 5 годин (50-70%) і 

усного іспиту (30-50%). Кількість іспитів, а також частка письмових і усних іспитів, 

регулюються по-різному в окремих німецьких федеральних землях.  

На відміну від цього, конкретні університети мають право самостійно визначати вимоги 

до університетського випускного іспиту в рамках першого юридичного державного 

іспиту. Університети можуть вимагати два або три іспити. Можливі форми тестування: 

письмова курсова робота, письмовий іспит та усний іспит. 

 

в) Оцінювання 

Важливо знати, на які посади з числа юридичної професії можуть претендувати 

випускники із ступенем бакалавра в Україні ?. Навіть якщо це не є прямим завданням 

цього Стандарту, бакалаврська програма повинна бути спрямована на вирішення цього 

питання. Якщо припустити, що не всі студенти продовжать навчання за ступенем 

магістра, а приступають до юридичної практики відразу ж після одержання ступеня 

бакалавра, то Стандарт має також визначати, які компетенції мав би отримати студент, 

щоб застосувати їх в на практиці відразу ж після проходження іспиту бакалавра, що може 

бути обумовлено, наприклад, у формі Кваліфікаційної рамки випускника-правника.  

З нашої точки зору важливо, щоб було гарантовано, що обумовлені компетенції 

вважатимуться достатніми для потенційних роботодавців випускників бакалаврату. 

Крім того, в Стандарті немає чіткої вказівки, яким чином слід передбачити 

взаємозв’язок між державним та університетським іспитами (див. детально нижче II 

5). 

3. Види навчання і допуск до навчання 

 

а) Положення Стандарту 

Відповідно до пункту 6 Стандарту навчання можливе у формі очного і заочного навчання. 

Тим не менш, на зміст навчання і його результати не повинна впливати форма навчання. 
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Слід зазначити, що дистанційне (заочне) навчання є дуже популярним в українських вузах 

і становить відносно високу частку (до 50%).2 

Пункт 7 регулює умови, за яких може бути розпочате правниче навчання, та називає дві 

альтернативи для цього: закінчення «вищої середньої освіти» і здобуття ступеня бакалавра 

за іншою спеціальністю. Отже, можливість розпочати юридичне навчання без завершення 

повної загальної середньої освіти не передбачається. Нам невідомо чи можливо в Україні 

розпочати навчання на бакалавраті за якою-небудь іншою спеціальністю бакалаврату без 

здобуття повної загальної середньої освіти. Якщо неможливо, то друге речення п. 7 є 

зайвим і може бути вилучене. Тим не менш, також можливо, що це друге речення пункту 

7 стосується лише іноземних студентів, які отримали ступінь бакалавра за кордоном. У 

Стандарті це не є очевидним. 

 

б) В Німеччині 

Як правило, Німеччина має очну форму навчання. Заочне навчання можливе тільки при 

кількох університетах, які пропонують виключно дистанційне навчання. Наскільки нам 

відомо, в сфері юридичної освіти є лише один університет в Німеччині (Університет 

Хаген), де таке дистанційне навчання є можливим. В інших «класичних» вузах 

пропонується виключно програма стаціонарного навчання.  

Юридична освіта в Німеччині також вимагає більш високого ступеню шкільної освіти 

(атестат зрілості), який німецький випускник отримує після 12-13 років шкільного 

навчання, зазвичай після досягнення віку 18-19 років. Однак існують винятки, які 

допускають навчання на юридичному факультеті без атестата вищого шкільного ступеню. 

Це вимагає кваліфікованого професійного ступеня. Тим не менш, число тих, хто 

навчається без атестата зрілості в державних університетах Німеччини, є меншим за 1%. 

Додатковий ступінь бакалавра не дозволяє розпочати правниче навчання в Німеччині.  

 

в) Оцінювання 

Можливість здобувати юридичну освіту заочно у будь-якому вищому навчальному закладі 

вписується в існуючу систему освіти України. Важливо було визначити, що "При 

організації різних форм навчання структура, обсяг, зміст і результати освітньо-

професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти не повинні 

відрізнятися між собою" (п. 6 Стандарту). 

Положення п. 7 Стандарту, яке передбачає можливість вступу на правничий факультет 

шляхом набуття ще одного ступеню бакалавра, крім закінчення вищої середньої освіти, в 

певній мірі було незрозумілим для нас. Якщо інші студентські програми також 

передбачають завершення повної загальної середньої освіти, то це положення п. 7 є 

                                            
2 Дані 2009-2010 рр., Звіт Координатора проектів ОБСЄ в Україні (укр. мовою) [Електронний ресурс] Режим 

доступу: http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true. 
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зайвим. Якщо ці правила поширюються лише на студентів, які раніше навчалися за 

кордоном, можна чітко обумовити це для кращого розуміння. Залишається невирішеним 

на цьому етапі, чи потрібно створити можливість отримувати диплом юриста без 

закінчення повної загальної середньої освіти. Все це повинно обговорюватися відносно 

регулювання за іншими сферами освіти в Україні.  

 

4. Зміст і процес навчання 

 

а) Положення Стандарту 

Згідно з пунктом 8 Стандарту, ступінь бакалавра юридичної освіти включає 240 кредитів 

ЄКТС. Мінімум 135 кредитів повинні бути виділені на "професійні курси в галузі права», 

мінімум 15 кредитів - на "гуманітарні науки в рамках програми закладів вищої освіти", і 

не менше, ніж 60 кредитів - на "факультативні курси", які можуть бути як "професійно-

орієнтовані дисципліни", так і "соціально-гуманітарними навчальні дисципліни в рамках 

програми вищого навчального закладу". 

Обсяг лекцій (очна форма навчання) становить мінімум 1/3 від загального обсягу 

програми (пункт 9). Згідно з пунктом 10, протягом одного навчального року повинні 

викладатися не більше ніж 16 індивідуальних курсів. Принаймні 10 кредитів ЄКТС 

додатково передбачено для "державного кваліфікаційного іспиту" (пункт 11).  

 

б) В Німеччині 

Оскільки німецькій юридичній освіті не відома система бакалаврату-магістратури, 

навчання не базується на розподілі кредитів ЄКТС. Тим не менш, різні норми щодо 

юридичного навчання підкреслюють відмінність між обов'язковими предметами, 

факультативними курсами та іншими заняттями. 

На додаток до комплексного переліку обов'язкових дисциплін, описаних дуже докладно в 

різних нормативних актах федеральних земель, кожен студент повинен пройти хоча б 

один курс в якості так званої "ключової кваліфікації" і здати один іспит з цього 

спеціального курсу. У цьому контексті ст. 3 п. 5 Положення про підготовку юристів 

Баден-Вюртемберга передбачає: "Університети пропонують курси по наданню 

міждисциплінарних ключових кваліфікацій, такі як, наприклад, базові знання в галузі 

економіки та соціальних наук, управління переговорами, розмовні навички, арбітраж, 

посередництво, риторика, вчення про ведення допиту, комунікативні навички". Зокрема, 

практичних навичок, які необхідні юристам у майбутньому професійному житті, навчають 

за цими «ключовими кваліфікаціями». Відповідно до ст. 9 п. 2 № 4 Положення про 

підготовку юристів, до проведення державної атестації допускаються лише ті, які успішно 

пройшли такий курс. 
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Крім того, кожен студент повинен надати доказ проходження курсу іноземної мови 

(наприклад, ст. 9 п.1 № 3 Положення про підготовку юристів Баден-Вюртемберга). Таким 

чином, може бути достатньо, якщо студент просто відвідував такий курс. Тим не менш, 

університетські навчальні регламенти можуть зазначати, що студенти зобов'язані 

відвідати більше подібних курсів. 

 

в) Оцінювання 

Стандарт застосовується при конкретному розподілі кредитів ЄКТС за Болонською 

системою. Хоча Стандарт визначає мінімальну кількість кредитів, які необхідно отримати 

в кожній із областей знань, він залишає певний простір для самостійного регулювання для 

вищих навчальних закладів. 

Однак, цей простір, що позначається словами "не менше, ніж", для нас виглядає 

сумнівно реалістичним на практиці. Додавання кредитів ЄКТС у пункті 8.1 (135 

кредитів ЄКТС), у пункті 8.2 (15 кредитів ЄКТС), у пункті 8.3 (60 кредитів ЄКТС) і пункті 

11 (10 кредитів ЄКТС) виливається у 220 з 240 балів ЄКТС, які необхідно набрати. Крім 

того, пункт 26 згадує мінімум 15 кредитів ЄКТС для «практичного стажування" без 

уточнення, чи ці кредити пораховані окремо, чи вони включені до однієї із 

вищезазначених категорій (курси права, факультативні курси). Враховуючи всі ці 

кредити отримуємо загальну кількість 235 кредитів ЄКТС. Це залишає дуже невеликий 

запас у 5 кредитних балів ЄКТС для університетів.  

З іншого боку, університети, дійсно, мають можливість спроектувати свій профіль у світлі 

факультативних курсів. Тим не менш, нам не зрозуміло, чи "факультативні курси" у 

60 ЄКТС згадані для того, щоб студенти обирали з них самостійно, чи вони 

призначені для університетів, щоб ті обумовлювали свій навчальний план, 

зазначаючи, які факультативні курси студенти мають пройти. Це необхідно 

з’ясувати.  

В результаті, видається більш корисним вилучити термін "не менше, аніж", і твердо 

розподілити 240 кредитів ЄКТС між окремими категоріями. Вузи можуть і повинні 

мати певний простір для самостійного регулювання, залишений у конфігурації 

"факультативних курсів» (пункті 8.3). 

В цілому, частка обов'язкових «правничих курсів» 135 кредитів ЄКТС видається 

досить маленькою для нас. Добре, що принаймні існує можливість для студентів 

самостійно обирати свої «факультативні курси» у 60 ЄКТС в сфері "гуманітарних 

наук за програмами вищих навчальних закладів " (відповідно до пункту 8.3), тоді 

частка правничих курсів не є такою незначною. Досвід Німеччини свідчить, що 

юридична освіта і правничі навчання потерпають від того, що студенти повинні 

відвідувати все більше і більше додаткових занять неюридичного змісту. Чим більше 
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спеціалізацій і додаткових кваліфікацій потрібно, тим менше студенти мають можливість 

отримати знання в класичній області права. 

Поділ на "правничі курси", "гуманітарні науки" та "факультативні курси", наведений у п. 

8, вже більше не з'являється у Стандарті. Правда, у багатьох місцях, особливо в п. 23.1, 

зазначено, що саме студенти повинні вивчати. Однак не зрозуміло, в яку із категорій 

необхідно включити цей зміст у пункті 8.  

Щодо "факультативних курсів», у пункті 8.3 необхідно уточнити, чи курси, в яких 

набуваються "базові професійні компетенції" за змістом пункту 15 (наприклад: 

навички усної презентації, розробка юридичних документів (див. п. 23.1.7) чи знання 

іноземних мов (див. п. 23.1.8), підпадають під визначення «факультативних курсів» 

чи ні. На наш погляд, наведені курси не обов'язково підпадають під категорію "професійні 

курси в галузі права" або "гуманітарні науки в рамках програми вищої освіти», і можуть 

утворювати третю самостійну категорію.  

У другому реченні пункту 8.3 можна знайти правила для студентів, які вже отримали 

ступінь бакалавра за іншою спеціальністю. Однак це правило не підходить для 

пункту 8.3, тому що не регулює "факультативних курсів". Таким чином, це 

положення повинно бути включено в окремий пункт 8.4. З точки зору змісту воно є 

досить неоднозначним. 

 Можна зрозуміти його як правило щодо зарахування навчальних курсів, пройдених в 

іншому вузі, або за іншою спеціальністю: той, хто отримав ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю, може отримати 150 кредитів ЄКТС на ступінь бакалавра в галузі права. 

Більш ймовірно, однак, це має означати: хто отримав ступінь бакалавра за іншою 

спеціальністю, повинен здобути в рамках свого подальшого юридичного навчання лише 

150 кредитів ЄКТС замість 240, в результаті чого щонайменше 120 кредитів ЄКТС 

повинні бути отримані з професійних курсів в сфері права. Знову ж таки, ця пропорція 

професійних курсів в сфері права здається порівняно малою для нас, оскільки вона 

включає лише 120 із 240 кредитів ЄКТС - половину кредитів, необхідних для 

звичайного ступеню бакалавра.  

Нарешті, стосовно пункту 10, слід зазначити, що в ньому дійсно передбачено, що студент 

не повинен відвідувати більше 16 курсів на рік. Крім того, однак, цей пункт не містить 

вимоги про те, наскільки розгорнуті повинні бути ці курси. Оскільки є курси із 3, 5, 7 

або більше кредитами ЄКТС, обсяг курсу може змінюватися, і положення пункту 10 не є 

дуже значущим. 

 

5. Підсумковий державний кваліфікаційний іспит  

 

а) Положення Стандарту 
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Пункт 11 Стандарту передбачає «підсумковий державний кваліфікаційний іспит». У 

пункті 31 також зазначено, що "1-й рівень [...] академічної програми навчання в області 

права завершується державним кваліфікаційним іспитом". Таким чином, окрім 

перерахованих курсів, передбачається здача підсумкового державного іспиту. 

Зв’язок цього підсумкового державного іспиту із університетськими іспитами не є 

очевидним у тексті Стандарту. 

 

б) В Німеччині 

Як уже згадувалося, у пункті 2. б), німецький закон знає тільки два державних іспити в 

якості відповідної підсумкової атестації: станом на сьогодні перший державний іспит 

складається з двох частин (ст. 5 п. 1 Німецького акту про судівництво): 70% підсумкового 

оцінювання відбувається рамках підсумкового державного іспиту, який організовує і 

проводить Міністерство юстиції. 30% підсумкової оцінки випливає з університетського 

випускного іспиту, організованого незалежно один від одного відповідними 

університетами. Знання з основних предметів, які є обов'язковими і однаковими для всіх 

студентів, повинні бути перевірені в ході державного іспиту. Однак в рамках 

університетського підсумкового іспиту студенти мають можливість обирати 

спеціалізацію. Другий державний іспит (після проходження юридичної практики) 

складається виключно з урядової частини, що організовує і впроваджує Департамент 

юстиції.  

Крім того, важливо знати, що підсумкова оцінка для диплому юриста походить виключно 

з підсумкової державної атестації.  

Станом на сьогодні слід зазначити, що остаточні оцінки по першому і другому державних 

іспитах мають надзвичайно важливе значення для студента, що здобуває освіту в галузі 

права. В даний час, наприклад, великі юридичні фірми і більшість судів, а також органи 

прокуратури наймають лише тих випускників, які здобули визначену кількість балів по 

обох державних іспитах (наприклад, по 9 балів у кожному державного іспиту або в сумі 18 

балів за 1-й і 2-й державний іспити). Це призводить до збільшення тиску на студентів-

правників наприкінці навчання, що дуже часто критикують у суспільстві. 

 

в) Оцінювання 

Частка "державного кваліфікаційного іспиту" стосовно інших результатів 

навчальної роботи та курсів, які повинні бути пройдені у вищому навчальному 

закладі, не зазначена в Стандарті. Досить дивно, що підсумкова державна атестація, 

яка йде наприкінці офіційної юридичної освіти, має бути оцінена принаймні у 10 

кредитів ЄКТС. Як правило, іспити не визначаються як самостійні заняття, під час 

яких надаються кредити ЄКТС. 

Важливішим здається нам питання про взаємозв’язок між "державною кваліфікаційною 

атестацією" та іншими іспитами. Поки не зрозуміло, чи підсумкова оцінка в рамках 
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навчання за бакалаврською програмою випливає лише з «державного 

кваліфікаційного іспиту", чи попередні досягнення також впливають на цю 

підсумкову оцінку. 

Насправді система бакалаврату і підсумковий державний іспит не сумісні один з одним. 

Також важливою ознакою ступеню бакалавра є те, що студенти пишуть розгорнуту 

письмову "бакалаврську письмову роботу" (або як мінімум курсову) наприкінці навчання. 

Результат даної роботи враховується при виставленні підсумкових оцінок. Дуже часто 

остаточна оцінка складається з кількох окремих результатів навчання, досягнутих в ході 

опанування бакалаврської освітньої програми. Суть державної атестації полягає у тому, 

що єдиний іспит відбувається в кінці навчання. З нашої точки зору ці системи не 

сумісні. Стандарт не передбачає рішення на будь-якому етапі шляхом опису того, 

яким чином можна вирішити цю проблему. 

Хоча досвід Німеччини в системі державної атестації дуже добрий і ця система 

передбачає єдиний стандарт для всіх випускників німецьких юридичних факультетів, для 

України, яка практикує систему бакалаврів/магістрів, буде краще врахувати наступне: 

"державний кваліфікаційний іспит" не повинен застосовуватися для отримання 

ступеню бакалавра, принаймні через те, що його результати складуть лише невелику 

частину підсумкової оцінки. Припускаючи, що юрист, який практикує за класичною 

юридичною професією, такою як суддя, прокурор, адвокат чи юрисконсульт в 

державній адміністрації, в будь-якому випадку потребує ступінь магістра, саме там 

доречно впровадити справжній «державний кваліфікаційний іспит". Якщо в кінці 

магістерської програми існує класичний державний іспит і підсумкова оцінка ступеню 

магістра складається виключно з цього іспиту (тобто не потрібно здавати ніякий інший 

університетський іспит), це буде достатньою підставою, щоб встановити загальний і 

рівноцінний стандарт для всіх правників. Якщо ж є потреба у запровадженні "державного 

кваліфікаційного іспиту" наприкінці бакалаврату, цей іспит має становити значну частину 

підсумкової дипломної оцінки. Ці питання не розглядаються в поточній версії Стандарту 

на жодному етапі.  

Збереження "державного кваліфікаційного іспиту» асоціюється із з'ясуванням того, яким 

чином повинна виглядати така атестація, і уточненням необхідних дій. Стандарт теж не 

розглядає це питання. Німецьке законодавство визначає (з невеликими відмінностями між 

конкретними федеральними землями), що підсумковий державний іспит складається із 7-8 

іспитів тривалістю 5 годин кожен. Наступні результати являють собою 50-70% від 

підсумкової оцінки. Крім того, існує також підсумковий усний іспит, на який припадає 

решта 50-30% від кінцевого результату. Ці питання повинні бути відображені у Стандарті, 

якщо "державний кваліфікаційний іспит" все ж таки буде запроваджуватися. 

Необхідно також уточнити, які підсумкові завдання або екзамени передбачаються в 

рамках бакалаврату. Звичайна бакалаврська письмова робота, яка, як правило, 
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вимагається для отримання ступеню бакалавра, жодного разу не згадується у 

Стандарті. 

 

6. Перелік компетенцій, необхідних для отримання ступеню бакалавра права 

 

а) Положення Стандарту  

Пункти 14 і 21 описують компетенції, якими повинен оволодіти студент-юрист під час 

навчання. Пункт 20 передбачає важливі методи, що допомагають набути ці навички та 

компетенції. 

 

б) В Німеччині 

Німецькі нормативні акти не містять положення про певні загальні компетенції, якими 

повинні оволодіти студенти. Тому регламенти носять більш формальний характер і мають 

справу з конкретними передумовами і результатами навчальної діяльності, які студенти 

повинні продемонструвати в процесі навчання. Вони детально описують, як повинні 

виглядати окремі тести, що їх повинні пройти студенти, і які теми є актуальними в розрізі 

цих тестувань. Це в компетенції університетів щоразу розробляти такі тести і вирішувати, 

як їх оцінити.. Крім того, передбачається, що успішне проходження певного тесту 

студентом (успішність) означає, що студент здобув певну спеціальну компетенцією в 

екзаменованій галузі права. Представлення всіх необхідних успіхів передбачає, що 

студент досяг усіх загальних компетенцій, які, як правило, не зазначені чітко в законі. 

 

в) Оцінювання 

Положення в Стандарті, присвячені бажаним компетенціям і методам їх отримання, є 

досить розмитими, дуже абстрактні і не конкретизовані щодо їх застосування в 

навчальних і контрольних процесах вищих навчальних закладів. Загалом, немає нічого 

поганого в цих докладних положеннях. Однак буде краще зосередитися на детальних 

регламентах про порядок навчання і необхідну успішність. Таким чином, мета цього 

Стандарту є виправданою. Якщо фокус реалізації положень знаходиться у сфері 

компетенції окремих університетів (наприклад, як це передбачено Законом "Про вищу 

освіту", розділ II), то такі механізми не потрібно розробляти в Стандарті. Тим не менш, 

якщо хтось прагне скласти основу для порівнюваної юридичної освіти в Україні, йому 

потрібно вийти за межі найменування загальних цілей і методів Стандарту та 

сформулювати у Стандарті докладні правила щодо певних тестувань і навчальних 

дисциплін, які впроваджуватимуться під час навчання.  

Зокрема слід зазначити в цьому контексті, що (принаймні, в англійському перекладі) 

пункти 19 і 21 дійсно фактично регулюють одне і те ж питання: ступінь бакалавра 

дозволяє студентам успішно завершити програму магістра. Відповідно, можна було б 

вилучити першу половину речення у пункті 19, оскільки цей пункт не виходить за рамки 

того, що вже зазначено в пункті 21. Тому було б достатньо викласти в пункті 19: 
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"Важливо гарантувати студентам, що вміння навчатися протягом усього життя, 

приймати і використовувати отримані знання необхідні для компетентного 

фахівця". 

 

7. Загальна ціль навчання 

 

а) Положення Стандарту 

Стандарт містить різні положення, що визначають здібності, навички, знання тощо, які 

необхідно набути студентам бакалаврату і які мають просуватися навчальним закладом. У 

цьому контексті пункт 22 розрізняє загальні результати навчання студентів, які в 

основному включають майже всі здібності, такі як загальні знання, аналітичне та критичне 

мислення, моральні і етичні цінності, міждисциплінарний аналіз та дослідження тощо, і 

конкретні результати у певних юрисдикціях або певних галузях юриспруденції. У пунктах 

23.2-23.5 додатково перераховуються різні науково-дослідні і спеціальні навички, 

соціальні та особистісні здібності, призначені для підтримки навчання бакалавра. Однак, 

навряд чи ці навички можуть бути перевірені під час іспиту.  

 

б) В Німеччині 

Що стосується загальних цілей навчання і необхідних навичок, правила в Німеччині також 

дуже стримані з причин, вже згаданих вище в II 6. б). 

 

в) Оцінювання 

Як зазначено у II 6. в), положення Стандарту були сформульовані дуже загально. Хоча 

цілі і навички, які необхідно набути, згадуються в цьому документі, в Стандарті не 

вказано, як вони повинні реалізовуватися на практиці. (Стандарт є конкретним лише в 

пункті 23.1, який буде обговорюватися в рамках II 8.) Як вже було сказано раніше, в 

німецькому законодавстві майже немає таких загальних положень про освіту юристів, в 

той час як чинні положення, в основному, мають справу з правничими дисциплінами, які 

повинні бути запропоновані студентам, і тестуванням, які ті повинні пройти. Тому, на наш 

погляд, відповідні положення Стандарту не є дуже релевантними і їх можна скоротити або 

змінити у запропонованому варіанті.  

Між іншим, у пункті 22 бракує набуття навичок з іноземних мов, зазначених у пункті 

23.1.8. Ми пропонуємо закріпити цей аспект окремо в пункті 22. 

Крім того, пункти 23.2-23.4 неправильно пронумеровані в англійському перекладі. Пункт 

23.2 зустрічається двічі («дослідницькі навички" і "спеціальні навички"). "Дослідницькі 

навички" в пункті 23.2 мають ту ж нумерацію у п. 23.1.1, 23.1.2, 23.1.3, 21.3.4., 23.1.5 і 

23.1, що й пункт 23.1 ("знання та навички із застосовування знань в..." ). 
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8. Окремі навчальні дисципліни 

 

а) Положення Стандарту 

Проект безпосередньо не містить інформації про те, які предмети належать до 

обов'язкової програми і в якому обсязі та у якій пропорції вони будуть викладатися. В 

принципі, це відповідає концепції положення статті 10, пунктам 3 і 4 Закону "Про вищу 

освіту", яка визначає обсяг навчальних дисциплін на 3-му рівні у вищих навчальних 

закладах. Пункт 23.1 обумовлює, однак, що випускники бакалаврату повинні здобути 

знання і навички застосування права в наступних областях: "теорія та філософія права, 

структура юридичної професії та її роль в суспільстві; історія права та державотворення; 

міжнародне публічне та приватне право; принципи інституційного та матеріального права 

і найважливіші правові інститути Ради Європи та Європейського Союзу; знання 

принципів національного законодавства та змісту найбільш важливих правових інститутів 

в наступних галузях права: конституційне право, адміністративне та адміністративно-

процесуальне право, цивільне та цивільно-процесуальне право, господарське право та 

господарське процесуальне право, кримінальне та кримінально-процесуальне право і 

трудове право". Крім того, необхідне знання однієї юридичної іноземної мови (принаймні, 

рівень В2) (пункт 23.1.8.).  

 

б) В Німеччині 

У Німеччині можна знайти розлогі каталоги, що відображають екзаменаційні матеріали в 

окремих навчальних і атестаційних регламентах конкретних федеральних земель. 

Галузі права, які студенти повинні опанувати, також перераховані в центральному 

положенні (наприклад, стаття 3 пункт1 Положення про підготовку юристів Баден-

Вюртемберга: "Під час навчання студенти повинні зразково ставитися до академічного 

поглиблення за основними напрямками цивільного права, кримінального права і публічного 

права, а також факультативного предмету, в кожному випадку включаючи міжнародне, 

зокрема європейське право та процедурні посилання. Основні предмети [Історія права, 

філософія права, соціологія права, юридична методологія, порівняльне правознавство і 

загальна теорія держави] мають бути розглянуті належним чином"). Часто дуже 

докладний опис слідує за визначенням того, який предмет необхідний для юридичного 

ступеня (наприклад, стаття 8 Положення про підготовку юристів Баден-Вюртемберга). 

Тут, наприклад, в деталях регулюється, які правила і розділи Кримінального 

кодексу Німеччини складають предмет випускного державного іспиту з 

кримінального права. Таке детальне регламентування розглядається як необхідне, щоб 

звернути увагу студентів на конкретні теми підсумкового державного іспиту. Якби тільки 

"Кримінальне право" було згадано в цьому відношенні, то зміст іспиту був би занадто 

широким. 
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б) Оцінювання 

Важливий пункт 23.1.5, в якому йдеться про галузі національного права, які необхідно 

опанувати студентам, є занадто коротким. Враховуючи німецький досвід, це було великою 

перевагою - звузити екзаменаційний матеріал в атестаційних регламентах відповідних 

федеральних земель. Причина такого підходу полягає в тому, що студенти не повинні 

накопичувати детальні знання окремих положень, а швидше вивчати основні структури 

права на прикладі певних важливих правил. Якщо предмет є занадто широким, існує 

ризик, що детальне знання здобувається без належної уваги до загальних структур права і 

правових методів. Після прийняття ідеї підсумкового державного іспиту вже згадане 

обмеження змісту іспиту не може бути здійснене окремими університетами, так як 

державний іспит організовується з центру і здається студентами усіх юридичних 

факультетів на однакових умовах (з виконанням того самого тестування). Таким чином, 

на даному етапі пропонується обмежити екзаменаційний матеріал і докладніше 

описати важливий зміст. На наш погляд, це не обов'язково суперечитиме концепції ст. 

10, п. 3, 4 Закону "Про вищу освіту", оскільки розподіл нормативних компетенцій в 

стандарті і університетських регламентах не регулюється виключно у цьому законі. Таким 

чином, автори Стандарту могли б точніше визначити дисципліни (див. наприклад, 

Додаток Б, ст. 18 навчального регламенту Баварії) для подальшого застосування 

університетами.  

Що стосується переліку, зазначеного у пункті 23.1, помітно, що він в основному 

складається з двох різних груп. У той час як окремі галузі права наведені в пунктах 23.1.1-

23.1.5, загальні навички і знання, які не обов'язково повинні мати юридичну основу, 

перераховані в пунктах 23.1.6-23.1.10. Отже, цю відмінність слід виразити в двох 

різних пунктах. 

Пункт 8 може служити в якості орієнтації. Пункти 23.1.1-23.1.5, здається, вказують на 

предмет, який має викладатися в рамках «професійних правничих курсів", в той час як 

пункти 23.1.5-23.1.10 відносяться до інших областей, пов'язаним з поняттям "основні 

професійні компетенції» та описані в пункті 15. Як вже критикувалося,, наведена у пункті 

8 відмінність, на жаль, не з'являється в подальшому ході Стандарту. Приписка "знань і 

навичок" пункту 23.1 в категоріях Пункту 8 була б дуже доречною в цьому контексті. Не 

зрозуміло конкретно, чи, наприклад, «навички усної презентації», згадані в пункті 23.1.7, 

вважаються "професійними курсами в області права" (пункт 8.1) чи належать до 

"гуманітарних наук в рамках програми вищого навчального закладу" (пункт 8.2). Таким 

чином, це відповідає дійсності, що "основні професійні компетенції" здобуваються 

відповідно до пункту 15. Тим не менше, на даному етапі не ясно, в рамках яких курсів 

за змістом пункту 8 можна здобути ці навички. 

 

9. Види оцінювання, рівні навчальних результатів  
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а) Положення Стандарту  

Пункти 27-35 визначають види оцінювання. Ці положення стосуються усіх видів іспитів, 

наприклад, університетських іспитів, а також “державного кваліфікаційного іспиту” (див. 

Пункт 31). Навчання на юридичному факультеті передбачає наступні види оцінювання 

(Пункт 30): ”іспит (усний, письмове тестування, змішаний тип), колоквіум, звіт, доповідь, 

звіт за результатами стажування тощо”, хоча цей список далеко не повний, на що вказує 

додатковий термін “тощо”. 

Оцінювання здійснюється за 7-бальною шкалою оцінювання (Пункт 27). Проте, вимоги до 

кожного рівня оцінки від посередньої (Г та Д) до відмінної (A) структуровані лише 

п’ятьма кроками, як зазначено в Пунктах 33.1-33.3. Опис двох останніх рівнів, що 

означають провал на іспиті, очевидно вважається непотрібним і не згадується в проекті. 

Оцінювання повинне базуватися (Пункти 28.1-28.5) на наступних принципах: 

“обґрунтованість, неупередженість, прозорість, практичність (застосування на практиці)”. 

Навчання на ступінь бакалавра повинне завершуватися “державним кваліфікаційним 

іспитом” (Пункт 31). При цьому екзаменаційна комісія має складатися з спеціалістів у 

галузі права, зокрема, науковців, викладачів та практикуючих юристів. Принаймні дві 

третини членів комісії повинні мати наукові ступені.  

Якою мірою професори та викладачі, які навчали кандидатів, можуть бути серед 

членів екзаменаційної комісії, Стандарт не регламентує. Важливі положення щодо 

обсягу та процедури проведення іспиту, організації екзаменаційної комісії, виду 

екзаменаційного тестування тощо не визначені в Стандарті. 

 

б) В Німеччині  

Правила щодо проведення іспитів у Німеччині можна знайти у кількох місцях.. Загальні 

правила, зокрема ті, що стосуються державного іспиту, визначаються відповідними 

регламентами навчання в окремих федеральних землях. Ці регламенти містять положення 

про шкалу оцінювання. Положення щодо окремих іспитів, які мають виконуватися в 

університетах, а також положення про університетські підсумкові іспити, що становлять 

30% підсумкової оцінки на першому державному іспиті, можна знайти у навчальних 

регламентах окремих університетів.  

У Баварії загальні правила щодо державного іспиту знаходяться у частині 2 та далі – у 

положеннях про іспити в юридичній освіті (див. нижче у Додатку Б). 

Ст. 15 Положення про підготовку юристів Баден-Вюртмбергу містить шкалу оцінювання. 

Студенти отримують від 0 до 18 балів. Ці бали поділяють на 7 категорій. Шкала включає 

такі оцінки: 

1. дуже добре: надзвичайно добрі знання = 16-18 балів; 

2. добре: значно вищий середнього рівень знань = 13-15 балів; 

3. повністю задовільно: знання вищі середнього рівня = 10-12 балів; 
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4. задовільно: знання, що задовольняють середні вимоги у всіх аспектах = 7-9 балів; 

5. достатньо: знання, які все ще задовольняють середні вимоги, незважаючи на їх 

ущербність = 4-6 балів; 

6. недостатньо: знання, що є дуже недосконалими і цілком неприйнятними = 1-3 балів; 

7. незадовільно: повна відсутність знань = 0 балів. 

Ще один дуже особливий елемент німецької юридичної освіти – той факт, що хоча зміст 

навчання викладається на абстрактному рівні, проміжний іспит, як і підсумковий 

державний іспит включають питання з конкретних судових справ. Студентам на іспитах 

пропонують судові казуси, по яких вони мають дати свій правовий висновок. Тут не 

перевіряють їхні абстрактні знання теорії або філософську підготовку, а лише конкретні 

юридичні справи (судові казуси) і вміння їх вирішувати. Ця система була розроблена в 

Німеччині протягом багатьох десятиліть і довела свою доцільність. Проте ця система не 

регулюється законом. Лише підрозділ 3 (3) Положення про підготовку юристів землі 

Баден-Вюртемберг зазначає, що навчання має здійснюватися у формі роботи в малих 

групах, окрім основних лекцій, на яких розглядаються судові казуси.  

 

в) Оцінювання  

Вже декілька разів зазначалося, що роль “державного кваліфікаційного іспиту” 

недостатньо вивчена і описана у Стандарті. “Державний кваліфікаційний іспит” 

описаний в пункті 31, проте без визначення того хто повинен організовувати цей 

державний іспит (оскільки це “державний іспит”, його повинні організовувати 

державні, а не наукові інституції, наприклад, в Німеччині це Міністерство юстиції 

кожної федеральної землі). З іншого боку, незрозуміло, з чого складається підсумкова 

оцінка ступеню бакалавра і якою мірою на цю оцінку впливає “державний 

кваліфікаційний іспит”.  

Окрім цього, тут теж не описано детально, як повинен виглядати “державний 

кваліфікаційний іспит” і які знання вимагається продемонструвати на ньому. Оскільки цей 

“державний кваліфікаційний іспит” є ключовим елементом реформи юридичної освіти, 

необхідні подальші положення, щоб відповісти на ті питання, які піднімаються у цьому 

Стандарті. 

Пункт 31, речення 2, містить положення про те, що екзаменаційна комісія має складатися 

з компетентних юристів з науковим ступенем у галузі права, зокрема з “ наукових, 

науково-педагогічних та практичних працівників, при цьому не менше двох третин членів 

екзаменаційної комісії повинні мати наукові ступені”. Проте, незрозуміло чи це 

стосується усіх іспитів під час навчання, чи лише “державного кваліфікаційного 

іспиту”. Якщо це стосується усіх видів іспитів, це слід зазначити в окремому пункті. Що 

стосується “державного кваліфікаційного іспиту”, то лише юристи, які мають “науковий 

ступінь” повинні входити до екзаменаційної комісії. У будь-якому випадку, треба 
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уточнити, що мається на увазі через термін “науковий ступінь”. Це взагалі академічний 

ступінь у галузі права ? кандидата наук чи доктора наук у галузі права ?. 

Окрім того, Стандарт повинен також визначати, демонстрація яких досягнень 

вимагається від студентів для отримання ступеню бакалавра. Велика письмова 

бакалаврська робота, яка є звичайною для програми підготовки бакалаврів, не згадується в 

Стандарті.  

Стосовно рівня оцінювання, дивно, що Пункт 27 згадує “7-бальну шкалу 

оцінювання”. Проте Пункт 33 детально описує лише рівні А-Д. Такий опис шкали 

оцінювання є неповним. Навіть якщо рівні Е та Є стосуються результатів 

“проваленого” іспиту, потрібно їх зазначати в Пункті 33 задля завершеності.  

 

На нашу думку, рівень оцінювання у Пункті 33 є занадто деталізованим. Порівняно з 

німецькими положеннями, рівень оцінювання у Стандарті містить значно більше оцінок. З 

іншого боку, немає подальшої диференціації між оцінками Д та Е (Пункт 33.1 – добрий 

рівень), відповідно оцінки Б та В (Пункт 33.2 – середній рівень). На відміну від цього, 

німецька система, що також містить 7 рівнів, довела свою дієздатність. Вона визначає 

оцінки дуже коротко, але принаймні описує кожну оцінку окремо.  

 

В цілому, у розділі IV бракує конкретних правил щодо обсягів та процедури 

проведення іспиту, організації екзаменаційної комісії, а також виду іспиту в цілому. 

Наприклад, треба визначити кількість та вид письмових та усних іспитів. Це може бути 

результатом того факту, що ці пункти, що стосуються університетських іспитів, мають 

бути віддані на розгляд відповідним університетам. Але це не може стосуватися 

передбаченого в Стандарті “державного кваліфікаційного іспиту”.  

Щодо цього іспиту, якщо він також буде включений в Стандарт як підсумковий 

іспит, то вже зараз потрібно виписати точні положення у Стандарті щодо нього. 

Наприклад, потрібно визначити кількість і вид письмових та усних іспитів, а також 

співвідношення між ними при розрахунку підсумкової оцінки.  

 

10. Практичне стажування поза навчанням 

 

а) Положення Стандарту  

Пункт 16 визначає, що студенти повинні набувати не лише теоретичні знання, а й 

“практичні знання і навички”. У Пункті 25 Стандарт передбачає “практичне стажування”, 

за яке належить мінімальний обсяг 15 кредитів ЄКТС згідно з Пунктом 26. Студенти 

можуть проходити “практичне стажування” в “юридичних відділах органів місцевого 

самоврядування, органів виконавчої влади, інших інституціях і організаціях, а також судах 

та органах прокуратури”. “Практичне стажування” можна теж проходити в юридичній 

клініці вищого навчального закладу (Пункт 25). 
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Дивно, що не передбачено стажування в офісі адвоката чи в юридичній фірмі, принаймні 

про нього не згадано у Стандарті. 

 

б) В Німеччині  

У Німеччині під час навчання вимагається пройти тримісячний період стажування. 

Положення про це є в навчальних регламентах федеральних земель. Відповідно, розділи 

5a (3) та (4) Німецького акту про судівництво визначають: “(3) Програма навчання 

повинна включати практику з прийняття судових рішень, адміністрування та надання 

юридичних консультацій, включно з ключовими кваліфікаціями необхідними для цього, 

такими як менеджмент переговорів, переговорні навички, риторика, арбітражне 

примирення, посередництво (медіація), методики допиту та навички спілкування. У 

вільний від лекцій час студент має пройти практичне навчання у загальній сукупності не 

менше трьох календарних місяців. Закон федеральної землі може встановлювати, що час 

практичного навчання має бути проведений лише в одному закладі й довго тривало. (4) 

Детальні нормативні акти мають бути розроблені відповідно до закону федеральної 

землі.“ 

 

Розділ 5 навчальних регламентів землі Баден-Вюртемберг визначає: ”(1) У вільний від 

лекцій час студенти проводять принаймні три місяці практичного навчання 

(стажування). (2) Практичне навчання може проходити у всіх закладах в Німеччині та 

за кордоном, які можуть надати студентам можливість практичного 

правозастосування. (3) Усі державні та інші публічні установи підтримують проведення 

практичного навчання. Одномісячні групові стажування будуть відповідно запропоновані 

в суді, адміністрації та в юридичній професії у кожному окремому випадку.“ 

Слід зауважити, що після завершення навчання на юридичному факультеті та першого 

державного іспиту з права, в Німеччині студенти проходять дворічне стажування, на 

посадах помічників (по черзі) в суді, прокуратурі, державних установах і у адвокатів 

(підготовче навчання). Це стажування націлено на застосування отриманих знань на 

практиці і завершується другим державним іспитом. Лише ті, хто успішно пройшли цей 

період, мають змогу працювати за традиційними юридичними професіями в Німеччині.  

 

в) Оцінювання  

Проходження стажування є важливим елементом юридичної освіти і тому має бути 

включеним до Стандарту обов’язково. Проте Пункт 26 лише зазначає, що за стажування 

належить мінімум 15 кредитів ЄКТС. На цьому етапі немає подальших положень. Було б 

корисно визначити, протягом якого періоду часу, наприклад, трьох місяців, має 

проходити стажування і чи можна проходити його в одному місці, чи допустимими є 

кілька короткотривалих стажувань. Окрім того, тестові досягнення, які зазвичай 

необхідні для отримання кредитів ЄКТС, щодо “практики” не описані. 
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Насамкінець, розподіл 15 кредитів ЄКТС в Пункті 26 – що стосується положень 

Пункту 8 – є незрозумілим. Чи становлять вони частину “курсів з права” згідно з 

Пунктом 8.1 чи потрібно їх додавати як окрему суму, ми маємо на увазі, що загальна сума 

235 кредитів з 240 кредитів ЄКТС повинні бути урегульовані (але в цьому випадку 

положення про “не менше, ніж” майже не має сенсу, оскільки лише 5 кредитів ЄКТС 

можна вільно розподілити). 

 

11. Вимоги до викладачів  

 

а) Положення Стандарту  

У Пункті 40 зазначено, що “вищий навчальний заклад повинен затверджувати згідно з 

відповідним законом процедуру та вимоги до осіб, які можуть займати посаду викладача 

для забезпечення якості академічного штату працівників через змагальність при прийомі 

на роботу“. Далі зазначається: “оцінювання кваліфікації та компетентності викладачів 

здійснюється відповідно до їх наукового та практичного досвіду, що включає участь у 

наукових дослідженнях, використання новітніх методів викладання, визнання у 

професійному та науковому середовищі, володіння іноземними мовами, участь у 

програмах професійного розвитку, конференціях тощо“. Окрім того,: „оцінювання 

кваліфікації та компетентності викладачів здійснюється індивідуально (кафедрою, 

вченою радою юридичного факультету чи вищого навчального закладу), залежно від 

функціональної мети цього оцінювання“. Оцінювання студентами формує невід’ємну 

частину оцінювання компетентності. Результати цього оцінювання компетентності треба 

обговорювати на академічній раді юридичного факультету і публікувати на веб-сторінці 

факультету чи іншим чином. 

 

б) В Німеччині  

У спеціалізованих регламентах навчання щодо юридичної освіти в Німеччині немає 

положень щодо якості штатних викладачів. Застосовуються загальні правила, що 

стосуються всіх факультетів. Оскільки професори університетів є також державними 

службовцями, то вони мають додаткові обов’язки, що визначаються законами про 

державну службу окремих федеральних земель.  

 

в) Оцінювання  

Положення про вимоги до викладачів є дуже амбітними. Звичайно, важливо ставити 

високі вимоги і забезпечувати їх юридичними засобами. Проте сумнівно, чи це потрібно 

регламентувати у Стандарті підготовки бакалаврів, який зокрема присвячений 

юридичній освіті, тому можливо дотримання вимог високої якості слід залишити 

окремим юридичним факультетам відповідних університетів. Вимоги до якісного і 

ґрунтовного викладання і ті вимоги, що слід задовольнити, щоб призначити відповідних 

осіб професорами чи доцентами, можна застосовувати загалом і вони не обмежуються 

юридичними факультетами. Стосовно викладених у Стандарті регламентів, не видно, що 
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ці правила передбачені, щоб брати до уваги особливості, що стосуються викладачів 

юридичного факультету.  

Тому ми пропонуємо проаналізувати, чи є достатніми загальні положення щодо прав, 

обов’язків, робочих годин, підготовки викладачів у Статтях 54-60 Закону “Про вищу 

освіту”.  

Також видається дивним запроваджувати такі регламенти у Стандарті підготовки 

бакалаврів, оскільки вони звичайно, загалом стосуються усього юридичного факультету 

(напр. програм з підготовки магістрів). Якщо кожен факультет буде розробляти і 

затверджувати свої власні стандарти забезпечення якості (навіть різні для програми 

підготовки бакалаврів і магістрів), це призведе до значного потоку наказів і численних 

бюрократичних зусиль. Усього цього можна легко уникнути, прийнявши загальні правила 

в межах універсального закону про університети, що стосуватиметься усіх працівників 

різних університетів.  

Тут ми б хотіли подати подальші пропозиції стосовно професорів: на нашу думку, той 

принцип, що особа, яка захистила дисертацію на ступінь кандидата чи доктора наук в 

певному університеті, не може починати працювати професором в цьому університеті, 

довів свою корисність в Німеччині. Повернення цієї людини в університет пізніше є 

можливим, але спочатку має відбутися призначення в інший університет. Це має 

наслідком те, що кожен професор повинен брати участь у загальному змаганні і 

призначення професорів базується лише на критеріях якості. Знайомства і непотизм 

виключаються такою системою. Таким чином, лише найкращі професори отримують 

призначення в певних (обов’язково інших) університетах. Таким чином, ґрунтовні 

системи забезпечення якості, як вони були запроваджені в Пункті 40 Стандарту, є 

непотрібними. 

 

12. Забезпечення якості  

 

а) Положення Стандарту  

Пункт 4.4 Стандарту згадує запровадження “внутрішнього та зовнішнього оцінювання 

якості змісту”. Пункти 36 і далі згадують “внутрішні” оцінювання (як вимагає ст. 10 п. 3 

підпункт 4 Закону “Про Вищу Освіту”). Таким чином, цілий підрозділ Стандарту 

присвячений забезпеченню якості. Окрім того, вищенаведені вимоги до викладачів (у 

Пункті 40), є особливо цікавими: відповідно до Пункту 36.1 будуть затверджуватися 

“принципи і процедури” для забезпечення якості юридичної освіти. Це потрібно робити 

після публічного обговорення. Згідно з Пунктом 36.2 приймаються правила, що оцінюють 

програму переддипломної освіти як такої (див. ст. 10 п. 4 Закону “Про Вищу Освіту”). 

Більше того, “результати навчання студентів” потрібно оцінювати щорічно (Пункт 36.3). 

На додаток до різноманітних інших заходів забезпечення якості, які має здійснювати 

факультет, Пункт 39 зазначає, що потрібно приймати положення щодо організації 
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навчального процесу, зокрема, надавати інформацію про процедури та критерії 

оцінювання. Тому, потрібно поєднувати різні типи оцінювання (письмові, усні, 

тестування). Згідно з Пунктом 44 потрібно запровадити ефективну систему запобігання та 

визначення академічного плагіату. В цілому, ці правила в основному повторюють вимоги, 

викладені у Статті 16 Закону “Про вищу освіту”, які конкретизуються в декількох 

пунктах. 

 

б) В Німеччині  

У Німеччині немає законодавства про забезпечення якості юридичної освіти.  

 

в) Оцінювання  

Якщо взяти в цілому, весь розділ V викликає ті самі заперечення, що вже були викладені 

стосовно Пункту 40 (див. п. 11 цього Звіту). Потрібно розглянути, чи можна звернутися до 

відповідних положень ст. 16 Закону “Про вищу освіту” більшою мірою і таким чином 

уникнути повторення. Нам також видається дивним вводити такі положення у цьому 

Стандарті, тоді як вони, звичайно, принаймні загалом, стосуються усього юридичного 

факультету (наприклад, магістерських програм). Якщо кожен факультет буде розробляти і 

затверджувати свої власні стандарти забезпечення якості (навіть різні для програми 

підготовки бакалаврів і магістрів), це призведе до значного потоку наказів і численних 

бюрократичних зусиль. Цього можна легко уникнути, прийнявши загальні правила. 

 На даний момент в Німеччині ми відчуваємо, що зростання бюрократичних зусиль у 

межах академічного самоуправління університетів є не продуктивним. Зрештою, у 

професорів не залишається часу зосередитися на доброму викладанні, підготовці до занять 

тощо, через збільшення бюрократичних зусиль. Ми застерігаємо про таке зростання 

бюрократії в рамках внутрішнього забезпечення якості. Очевидно, що Пункти 36 і далі, на 

жаль, саме це й роблять.  

Згідно з Пунктом 36.3 “результати навчання студентів” потрібно оцінювати кожного 

року. В українській версії стандарту йдеться про те, що оцінювати треба “студентів”. 

Відповідно, значення цього положення є незрозумілим.  

Насамкінець, положення у пунктах 36 і далі містять вимоги, що необов’язково пов’язані із 

забезпеченням якості. Такими ми вважаємо положення у пунктах 41.6 та 41.7, а саме, 

лекції та методи викладання в окремому розділі. Загалом Стандарт характеризується тим, 

що він формулює загальні цілі та вимоги, які мають реалізовуватись через ефективне 

викладання та компетентних студентів. Через це положення, які стосуються дотримання 

цих вимог на практиці в системі юридичної освіти, не описуються достатньо докладно у 

цьому проекті. У даному випадку потрібно визначити прийнятні методи навчання, що 

дасть можливість висловлюватися конкретніше. Тут, наприклад, можна використовувати 

“навчальні судові процеси”, “розгляд судових справ”. роботу в малих групах. 
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III. РЕКОМЕНДАЦІЇ  
 
Отже, час підсумувати результати оцінювання у наступних рекомендаціях: 

1. Важливо розуміти,, на яких посадах в юридичній професії випускник з рівнем 

бакалавра права може почати практику в Україні.. З одного боку, Стандарт мав би 

визначати, який рівень кваліфікації вимагається від студентів, щоб розпочинати 

практику одразу після отримання ступеня бакалавра. З іншого боку, він повинен 

обумовлювати, які юридичні професії розглядаються у цьому випадку. Як би там 

не було, метою отримання ступеня бакалавра не повинно бути те, що всі 

випускники мусять фактично здобути ступінь магістра, щоб почати практикувати 

будь-яку юридичну професію. Якщо б так було, то тоді можна було б утриматися 

від поділу юридичної освіти на бакалаврську та магістерську.  

 

2. Стосовно пункту 8.3 незрозуміло, чого стосуються факультативні курси, що 

оцінюються не нижче ніж 60 кредитів ЄКТС: 1) студенти мають можливість 

самостійно і вільно обирати ці курси серед різноманітних курсів, 2) у цьому 

випадку вони мають справу з вибором університетів і факультетів, які визначають 

ці курси – розробляючи свою навчальну програму, а також які курси за вибором 

мають бути обов’язковими для їхніх студентів? Це потрібно роз’яснити. Стосовно 

факультативних курсів у пункті 8.3, слід далі з’ясувати, що також курси, які 

стосуються “базових професійних компетенцій” згідно з Пунктом 15, наприклад, 

курси риторики (порівняйте з Пунктом 23.1.7) чи знання іноземної мови (пор. з 

П.23.1.8) можуть підпадати під цю категорію.  

 

Нам видається, що останні не обов’язково відносити до категорії “професійні курси  

з права” або “гуманітарні науки в рамках програми вищої освіти”. Курси іноземних 

мов могли б швидше формувати третю категорію.  

 

3. У цілому, було б корисно вилучити обов’язкове положення “не менш ніж” у 

Пунктах 8.1, 8.2, 8.3, 11, а також 26 і розподілити 240 балів ЄКТС чітко між 

відповідними категоріями. Університети можуть і повинні набути певних 

можливостей структурувати факультативні курси з Пункту 8.3. Це підкреслюється 

тим фактом, що мінімальна кількість визначених результатів у кредитах ЄКТС в 

сумі повинна становити 235 кредитів ЄКТС, що базується на Стандарті.  

 

4. Сума у 135 кредитів ЄКТС, які студент може отримати при вивченні “професійних 

курсів права”, видається не достатньою. 
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5. Відмінність між “курсами права”, “гуманітарними науками” та “факультативними 

курсами”, яка передбачається в Пункті 8, далі у ході Стандарту не з’являється 

знову. Справді, цей Стандарт визначає у багатьох місцях, особливо в пункті 23.1, 

що саме студенти повинні вивчати, хоча не завжди зрозуміло, яка категорія в 

межах Пункту 8 зумовлюється відповідними курсами. У Пункті 15 йдеться про те, 

що студенти повинні набути “базові професійні компетенції ” і Стандарт згадує 

наприклад, в пункті 23.1.7, про набуття “знань з іноземної мови”. Проте не 

зазначається, чи ці заняття відносяться до категорії “курси права”, “гуманітарні 

науки” чи “факультативні курси”. 

 

6. За результатом програми навчання на ступінь бакалавра слід уникати терміну 

“державний кваліфікаційний іспит”. Оскільки класичні юридичні професії, такі як 

суддя, прокурор, адвокат чи юрисконсульт державної адміністрації, у будь-якому 

випадку вимагають ступеню магістра, то програма навчання магістрів буде 

найкращим місцем для застосування справжнього “державного кваліфікаційного 

іспиту”. Якщо навчання на здобуття ступеню магістра завершується класичним 

державним іспитом і остаточний результат цієї магістерської програми складається 

виключно (!) з досягнень на державному іспиті (а відповідно не буде вже 

подальших університетських іспитів), то цієї сукупності буде цілком достатньо, 

щоб надати загальні та рівні стандарти усім студентам права. “Державний 

кваліфікаційний іспит”, який вже розміщений в кінці Бакалаврської програми, 

безсумнівно повинен становити значну частину результатів підсумкового іспиту. У 

цьому випадку, потрібно надати детальну інформацію (у Розділі IV), для 

окреслення змісту та процедури іспиту. Наприклад, треба визначити кількість та 

вид письмових та усних іспитів. Далі, слід урегулювати співвідношення між цими 

видами іспитів стосовно складу підсумкової оцінки державного іспиту. Оскільки 

“державний кваліфікаційний іспит” очевидно становить центральну частину 

процесу реформи юридичної освіти, сучасні положення теж є 

недостатніми.  

 

7. Стандарт повинен пояснити, результати яких досягнень мають продемонструвати 

студенти на отримання ступеня бакалавра. Велика письмова бакалаврська робота, 

яку зазвичай вимагає програма підготовки бакалаврів, жодного разу не згадується у 

Стандарті. 

 

8. Опис “необхідних компетенцій ” у пунктах 14-21 і “навичок ” у пунктах 22 та 23.2-

25 є цілком абстрактним. Єдиний Стандарт вимагає конкретних положень задля 

досягнення таких абстрактних цілей у межах Стандарту.  
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9. У Пункті 22 не згадується набуття навичок з іноземної мови. Проте, ця тема 

обговорюється в пункті 23.1.8. Ми пропонуємо додатково звернутися до цього 

питання також у пункті 22. 

 

10. Екзаменаційні предмети, перелічені в пункті 23.1.5, треба описати детальніше і 

точніше. Перш за все, потрібно зробити детальний опис змістовного наповнення 

іспиту, принаймні, якщо цей зміст перевіряється під час стандартизованого 

державного кваліфікаційного іспиту. 

 

11. У пункті 23.1 потрібно сформувати дві категорії: пункти 23.1.1-23.1.5 описують 

галузі права, які вивчаються у межах “курсів права” згідно з пунктом 8.1. Пункти 

23.1.6-23.1.10 описують подальші навички, яких набувають у межах інших курсів. 

Стосовно цього, слід з’ясувати, чи (і якою мірою) ці курси належать до 

“факультативних курсів ”, беручи до уваги пункт 8.3. 

 

12. Стосовно рівня оцінювання, дивно, що згадана в пункті 27 7-бальна шкала 

оцінювання не знаходить повного відображення у пункті 33, який детально описує 

лише рівні А-Д. Таке наповнення шкали оцінювання є неповним. Навіть якщо рівні 

Е та Є стосуються результатів “проваленого” іспиту, потрібно їх зазначати в пункті 

33 задля завершеності.  

 

13. На нашу думку, рівні оцінювання у пункті 33 є занадто детальними. При цьому 

немає подальшої диференціації між оцінками Д та Е (Пункт 33.1 – добрий рівень), 

відповідно оцінки Б та В (Пункт 33.2 – середній рівень). На відміну від цього, 

німецька система, що також містить 7 рівнів, довела свою дієвість. На нашу думку, 

усі 7 рівнів оцінювання потрібно коротко визначити – кожен окремо. Водночас, 

потрібно дати чіткі роз’яснення, як це зроблено у німецькій шкалі оцінювання, яка 

оцінка відображає середню успішність студента.  

 

14. У другому реченні Пункту 31 зазначено, що “Екзаменаційна комісія” повинна 

складатися з компетентних експертів з юриспруденції, зокрема науковців, 

викладачів факультету та практикуючих юристів. Не менше ніж 2/3 членів 

екзаменаційної комісії повинні мати наукові ступені. Незважаючи на це, 

незрозумілим залишається, чи ця вимога стосується кожного окремого іспиту чи 

лише “державного кваліфікаційного іспиту”. Якщо це правило стосується усіх 

видів іспитів, це потрібно обумовити в окремому пункті. Стосовно “державного 

кваліфікаційного іспиту”, то тут кожен член екзаменаційної комісії повинен мати 

науковий ступінь, паралельно також уточнивши термін “науковий ступінь” - 

ступінь кандидата чи доктора наук. 
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15. Стосовно Пункту 25 і його положення про “студентську практику”, потрібно 

розглянути можливість залучення практикуючих юристів у програму практики.  

 

16. Пункт 26 просто визначає обсяг студентської “практики”, зазначаючи, що за неї 

належить не менше 15 кредитів ЄКТС. Подальших роз’яснень немає. Було б 

корисно визначити її фактичні часові рамки, наприклад, три місяці, потрібні для 

“студентської практики” і чи обов’язково проходити практику в одному місці, чи 

можливо пройти кілька коротших стажувань. Окрім того, немає опису вимог до 

оцінки досягнень, які зазвичай необхідні для отримання кредитів ЄКТС, що 

вимагаються при проходженні “студентської практики”.  

 

17. Пропонуємо розглянути доцільність збереження у тексті Стандарту пунктів 36-40, 

а можливо навіть пунктів 36-45,, або ці пункти потрібно сформулювати з 

урахуванням тексту Статті 16 Закону “Про вищу освіту”. Оскільки вище наведені 

пункти стосуються усіх працівників університетів та факультетів і не роблять 

різниці між програмами підготовки магістрів і бакалаврів, було б легше і 

корисніше втілити на практиці і створити єдиний механізм забезпечення якості, що 

стосувався б усіх факультетів та всіх видів університетських ступенів на цьому 

етапі. Цей механізм міг би легко, за потреби, брати до уваги характеристики 

відповідного університетського ступеню. Кожен стандарт може включати наведені 

вище положення для того, щоб відповідати Статті 10 Пункту 3 Закону “Про вищу 

освіту”. Якщо кожен факультет буде приймати свої власні стандарти забезпечення 

якості для кожного курсу і університетського ступеню (можливо, навіть по-різному 

для підготовки бакалаврів і магістрів), це призведе до появи величезної кількості 

правил і положень і значного бюрократичного тягаря. Цих негативних наслідків 

можна легко уникнути, зазначивши у тексті посилання на загальні положення 

закону, що стосуватиметься усіх працівників університету.  

 

18. Положення в Пунктах 36-45 свідчать про значний бюрократичний тягар у контексті 

академічного самоуправління відповідного університету. Це може призвести до 

прямо протилежних наслідків до тих, що передбачали розробники Стандарту. 

Замість того, щоб забезпечувати надання ґрунтовної юридичної освіти, професори 

стикаються з різноманітними бюрократичними вимогами щодо внутрішнього 

забезпечення якості навчання. Це вимагає багато часу. У результаті, професорам не 

залишається часу, щоб зосередитися на якісному викладанні, підготовці до 

начальних занять тощо. Ми попереджаємо про зростання бюрократичного тягаря у 

рамках внутрішнього забезпечення якості навчання. 

 

Насамкінець, ми пропонуємо розглянути, чи постійна практика розв’язання судових 

казусів, що застосовується в Німеччині, може бути застосована в Україні чи навіть бути 
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використана як стандартний метод тестування на письмових іспитах в університеті чи 

державному іспиті? Оскільки ця модель є здебільшого невідомою в Україні, потрібно буде 

її конкретно обговорити в Стандарті. Переваги такої системи очевидні: не повторення 

змісту, вивченого напам’ять, а застосування цих знань при розв’язанні конкретної 

юридичної проблеми характеризує доброго юриста на практиці. 

 

IV. ВИСНОВКИ 
 
Підготовка проекту Стандарту наукової та професійної підготовки 1-го рівня (ступінь 

бакалавра) є першим кроком у правильному напрямку до єдиної високоякісної системи 

юридичної освіти в Україні. Проте, Стандарт є досить абстрактним у багатьох пунктах і 

здебільшого містить виклад загальних цілей та методів у здобутті доброї юридичної 

освіти, не обговорюючи детально, як досягнути ці цілі на конкретному рівні.  

На нашу думку, вирішальне значення тут будуть мати відповіді на такі запитання.  

Якою мірою юридична освіта має завершуватися підсумковим державним 

кваліфікаційним іспитом? Як виглядає цей державний іспит в деталях? І який вплив він 

має на підсумкову оцінку для отримання ступеня бакалавра?  

Якщо “державний кваліфікаційний іспит” буде мати високий пріоритет, то потрібно 

докладніше визначити ті сфери юриспруденції, які будуть перевірятися на підсумковому 

державному іспиті. Короткий перелік предметів – поданий у пункті 23.1 – є недостатнім у 

цьому контексті.  

В основному Стандарт можна охарактеризувати як такий, що формулює загальні цілі та 

вимоги, які повинні здійснюватися за допомогою ефективних навчальних програм та 

компетентних студентів. У цьому сенсі, положення, що стосуються імплементації певних 

вимог за допомогою юридичної освіти є надто загальними та надалі не деталізованими у 

даному проекті. Це може бути спричинене тим фактом, що при розподілі загальних 

компетенцій у пунктах 3, 4 ст. 10 Закону “Про вищу освіту” завдання їхнього 

впровадження передається університетам. Проте Стандарт мав би містити опис детальних 

завдань у цьому контексті.  

 

Насамкінець, доречно навести приклад: у пункті 23.1.7 йдеться про те, що студенти 

повинні набути “навичок усної презентації та підготовки юридичних документів”. Проте, 

у цьому пункті не зазначено, яким чином це завдання реалізовувати. Стандарт можна 

вважати сформульованим достатньо повно, якщо у ньому будуть викладені конкретні 

положення щодо впровадження, які визначатимуть, наприклад, що студенти повинні 

відвідувати заняття з риторики та презентацій чи навчальні судові процеси, що 

оцінюються не менш ніж 5 кредитів ЄКТС, або що студенти мають підготувати певну 

кількість письмових робіт (юридичних документів, проектів документів, заяв, 

семінарських робіт тощо. 
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ДОДАТОК A: ВИТЯГ ІЗ НІМЕЦЬКОГО АКТУ ПРО СУДІВНИЦТВО  
 

Розділ 2  
 

Кваліфікація на посаду судді 

 

Підрозділ 5: Кваліфікація на посаду судді  

 

(1) Кожен, хто завершує навчання в університеті на юридичному факультеті, після 

складання першого іспиту, а також проходження наступного періоду стажування і 

складання другого державного іспиту, отримує право кваліфікації на посаду судді; 

перший іспит – це університетський іспит з галузей спеціалізації, а державний іспит 

включає обов’язкові предмети.   

(2) Навчання в університеті та стажування мають бути гармонізовані за змістом.  

 

Підрозділ 5a: Навчання в університеті  

(1) Навчання в університеті має тривати чотири роки; цей період може тривати коротше, 

якщо будуть продемонстровані необхідні досягнення для допуску до університетського 

іспиту, що включає галузі спеціалізації та до державного іспиту, що включає обов’язкові 

предмети. Не менше ніж два роки потрібно провести, навчаючись в університеті у межах 

застосування цього Акту.  

(2) Навчальний курс включає обов’язкові предмети та галузі спеціалізації з 

факультативними предметами. Окрім того, необхідне підтвердження проходження курсу з 

права іноземною мовою або спеціалізованого курсу іноземної мови для юристів; Закон 

федеральної землі може включити положення про те, що підтвердження володіння 

навиками іноземної мови можна надати іншим чином. Обов’язкові предмети включають 

основи цивільного права, кримінального права, публічного права, процесуального права, а 

також зв’язки з Європейським правом, методологію юридичної науки та основи філософії, 

історії та суспільних наук. Галузі спеціалізації служать для доповнення університетського 

курсу навчання, для поглиблення знань з обов’язкових предметів, з якими вони пов’язані, 

та надання вивченню права міждисциплінарного та міжнародного виміру.    

(3) Програма навчання повинна включати практику з прийняття судових рішень, 

публічного адміністрування та надання юридичних консультацій, включно з ключовими 

кваліфікаціями необхідними для цього, такими як менеджмент переговорів, переговорні 

навики, риторика, арбітражне примирення, медіація, методики допиту та навики 

спілкування. Під час періоду, коли лекції не проводяться, час має бути присвячений 

практичному навчанню, загалом не менш ніж три місяці. Закон федеральної землі може 

встановлювати, що час практичного навчання має бути проведений лише в одному закладі 

й довготривало. 

(4) Детальні нормативні акти мають бути прийняті відповідно до закону федеральної 

землі.   

 

Підрозділ 5б: Стажування  
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(1) Період стажування має тривати два роки.  

(2) Стажування проходить у наступних обов’язкових закладах: 

1. у суді загальної юрисдикції з цивільних справ, 

2. в офісі державного обвинувача або в суді з юрисдикцією у кримінальних справах, 

3. в адміністративному органі, 

4. у юрисконсульта; 

і в одному чи більшій кількості закладів на вибір, де забезпечуються належні умови для 

стажування. 

(3) Стажування може проходити на відповідному рівні у наднаціональних, міжурядових 

чи зарубіжних організаціях або із зарубіжними юристами. Після проходження стажування 

на факультеті права в Німецькій академії адміністративних наук у Шпаєрі студенти теж 

можуть отримувати кредити. Закон федеральної землі може постановити, що стажування 

відповідно до підпункту (2) номер 1 частково може проходити в суді з юрисдикцією у 

трудових справах, а стажування відповідно до підпункту (2) номер 3 частково може 

проходити в суді з юрисдикцією у адміністративних, фінансових чи соціальних справах.   

(4) Стажування при обов’язковому закладі повинне тривати не менше трьох місяців, 

обов’язкове стажування з юрисконсультом має тривати впродовж дев’яти місяців; Закон 

федеральної землі може містити положення про те, що стажування відповідно до 

підпункту (2) номер 4 може займати до трьох місяців у державного нотаріуса, компанії, 

асоціації чи іншому закладі, що надає юридичні консультації і забезпечує відповідне 

стажування. Стажування може бути продовжене в окремих випадках та з вагомих причин, 

проте не через незадовільну роботу.  

(5) Під час стажування може бути видане положення про курс стажування на загальний 

період трьох місяців.  

(6) Детальні положення будуть внесені в Закон федеральної землі.  

 

Підрозділ 5в: Врахування стажування у вищій проміжній адміністративній службі  

(1) Успішно завершене стажування у вищій проміжній судовій адміністративній службі та 

вищій нетехнічній адміністративній службі, при поданні відповідної заяви на період, що 

не перевищує вісімнадцяти місяців, може братися до уваги при визначенні тривалості 

стажування. Проте не більше шести місяців можуть бути зараховані як стажування.  

(2) Детальні положення мають визначатися в законі федеральної землі.  

 

Підрозділ 5г: Іспити  

(1) Державні та університетські іспити повинні бути пов’язані з практикою прийняття 

судових рішень, адміністрування та юридичних консультацій, включно з ключовими 

кваліфікаціями необхідними для цього відповідно до Підрозділу 5a пункту (3), перше 

речення; незважаючи на сказане в Підрозділі 5a пункті (2), друге речення, іспити також 

можуть брати до уваги навики з іноземної мови. Потрібно забезпечити стандартизацію 

екзаменаційних вимог та рейтингу досягнень. Федеральний Міністр юстиції отримує 

право при затвердженні Бундесратом видавати постанову про шкалу оцінок і балів для 

окремих та загальних оцінок для всіх іспитів.   

(2) Навчальний план для університетського іспиту, що включає галузі спеціалізації та для 

державного іспиту, що включає обов’язкові предмети повинен бути розроблений таким 
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чином, щоб дати можливість завершити навчання в університеті впродовж чотирьох з 

половиною років. Університетський іспит, що включає галузі спеціалізації, має містити 

принаймні одне письмове завдання. Державний іспит, що включає обов’язкові предмети, 

повинен містити як письмове, так і усне екзаменування; закон федеральної землі може 

передбачати, щоб студенти складали іспити під час курсу навчання, але не раніше 

закінчення курсу навчання тривалістю два з половиною роки. Свідоцтво про Перший 

державний іспит містить результати університетського іспиту, що включає галузі 

спеціалізації, які були екзаменовані та державного іспиту, що включає обов’язкові 

предмети, які були екзаменовані, а також загальну оцінку, сімдесят відсотків якої 

становить результат державного іспиту, що включає обов’язкові предмети та тридцять 

відсотків складає результат університетського іспиту, що включає галузі спеціалізації; це 

свідоцтво видається тією федеральною землею, у якій складався державний іспит, що 

включає обов’язкові предмети.  

(3) Студенти можуть складати письмові іспити, що становлять основу другого державного 

іспиту, найраніше на вісімнадцятому місяці стажування або на двадцять першому місяці 

навчання найпізніше. Ці іспити повинні щонайменше бути пов’язаними зі стажуванням, 

яке вони пройшли в обов’язкових закладах. У тих випадках, де Закон федеральної землі 

визначає, що окрім завдань, що виконуються на іспиті під спостереженням викладачів, 

повинні бути виконані ще й домашні завдання, закон може містити положення про те, що 

таке завдання має бути виконане після завершення стажування в останньому 

обов’язковому закладі. Усні іспити стосуються усього періоду навчання.  

(4) На першому і другому державному іспиті екзаменаційна комісія може прийняти 

рішення, що буде відхилятися від арифметично підрахованої загальної оцінки, якщо таке 

відхилення буде краще відображати екзаменаційну роботу кандидата, беручи до уваги 

загальне враження, яке кандидат справив і це не буде мати впливу на складання чи не 

складання іспиту кандидатом; при складанні другого державного іспиту робота під час 

стажування також повинна братися до уваги. Такі відхилення не повинні перевищувати 

третину середнього діапазону в межах класу оцінки. Частка усного іспиту не повинна 

перевищувати сорока відсотків від загальної оцінки. При визначенні загальної оцінки за 

другий іспит не повинні враховуватися оцінки, виставлені при проходженні стажування.  

(5) Державний іспит, що включає обов’язкові предмети може складатись повторно лише 

один раз. Провалений державний іспит, що включає обов’язкові предмети, вважається 

таким, що не складався, якщо кандидат рано зареєструвався на іспит і завершив необхідні 

екзаменаційні завдання у повному обсязі. Детальні положення щодо того, зокрема, що 

стосується припинення часу реєстрації, врахування періодів навчання за кордоном, 

хвороби чи звільнення від навчання у співвідношенні до загальної тривалості навчання, а 

також наслідки перерваний екзаменувань мають бути викладені у законі федеральної 

землі. Закон федеральної землі може давати кандидату можливість повторно складати 

іспит з метою покращення оцінки. 

(6) Детальні положення мають визначатися в законі федеральної землі.  

 

Підрозділ 6: Визнання іспитів  

(1) Кандидату не можуть відмовити у допуску до стажування через те, що він складав 

університетський іспит, що включав галузі спеціалізації або державний іспит, що включав 
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обов’язкові предмети відповідно до підрозділу 5 у іншій федеральній землі у межах 

застосування цього Акту. У кожній німецькій федеральній землі береться до уваги час, 

проведений на стажуванні у федеральній землі, що перебуває у межах застосування цього 

Акту. 

(2) Кожен, хто отримав кваліфікацію займати посаду судді у межах застосування цього 

Акту відповідно до Підрозділу 5 має право займати посаду судді у Федеративній 

Республіці Німеччина і у кожній німецькій федеральній землі.  

 

Підрозділ 7: Університетські професори  

Кожен повний професор права в університеті у межах застосування цього Акту є 

кваліфікованим займати посаду судді.  
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ДОДАТОК Б: ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У 
БАВАРІЇ3 
 

Від 13 жовтня 2003 року  Унормоване видання станом на 01.01.2015 

Стан: остання врахована зміна: численні зміни (§ 1 No 114 Ред. від 22.07.2014, 286) 

Ухвалено відповідно до 

    ст. 19 абз. 2 і ст. 115 абз. 2 реч. 2, півреч. 2 Закону Баварії про 

цивільних публічних службовців (BayBG) у редакції 27 серпня 1998 року 

(GVBl S. 702, BayRS 2030-1-1 -F), з останніми змінами, внесеними § 3 

Закону від 7 серпня 2003 року (GVBl S. 503),   Баварськими державними 

міністерствами юстиції, внутрішніх справ, з питань науки, досліджень і 

мистецтв, фінансів і праці та з соціальних питань, питань сім'ї та жінок за 

погодженням з Державним комітетом з персоналу, а також  

    ст. 2 абз. 3 Закону забезпечення юридичного стажування (SiGjurVD) 

від 27 грудня 1999 року (GVBl S. 529, BayRS 302-1-J), із змінами, внесеними 

§ 21 Закону від 24 грудня 2002 року (GVBl S. 962), Баварським державним 

міністерством юстиції, за погодженням з Баварським міністерством фінансів 

  таке Положення   1  

Частина перша Загальні положення 

§1   Єдність навчання, назви іспитів 

1
Для кандидатів на отримання кваліфікації до посади судді і кваліфікації для 

зайняття спеціалізованих кар’єрних посад зі спеціалізацією в юстиції, а також в 

управлінні і фінансах зі вступом на четвертому кваліфікаційному рівні 

запроваджено підсумковий для вивчання правових наук Перший юридичний іспит і 

Другий юридичний державний іспит, якому передує спільна підготовча служба. 
2
Перший юридичний іспит складається з державного іспиту з обов'язкових 

предметів (Перший юридичний державний іспит) і університетського іспиту в 

ключових сферах (Юридичний університетський іспит). 
3
Державні іспити 

відбуваються за єдиним підходом. 

                                            
3 Цей документ було перекладено українською Центром міжкультурних спеціалізованих комунікацій та 

гармонізації термінології та опубліковано у Білій книзі реформування української юридичної освіти. 

Редактори: О.Шаблій, Р.Мельник, Б.Шльоер, Київ, 2015 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zdr.knu.ua/images/2015/2015-06/26/Bila_knyga.pdf  

http://zdr.knu.ua/images/2015/2015-06/26/Bila_knyga.pdf
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§ 2 Зміст іспитів 

1
Іспити враховують судову, управлінську і юрисконсультаційну практику, в тому 

числі необхідні основні навички (кваліфікацію), такі як менеджмент переговорів, 

комунікативні навички, риторику, арбітраж, посередництво, вміння допитувати та 

комунікативні навички. 
2
Можуть бути враховані навики компетенції з іноземної 

мови. 

§ 3 Незалежність екзаменаторів 

Екзаменатори Юридичного університетського іспиту та державних іспитів не 

зв'язані жодними інструкціями чи вказівками; крім того, вони в їх якості 

екзаменаторів підлягають нагляду Комітету персоналу землі. 

§ 4   Окремі оцінки, підсумкові оцінки і загальні оцінки іспитів 

(1) Оцінювання всіх елементів іспитів (окремі оцінки) здійснюється відповідно до § 

1 Постанови Федерального міністра юстиції про шкалу оцінок і пунктів першого і 

другого юридичних іспитів у відповідній редакції. 

(2) 
1
Найменування результатів окремих частин іспиту (підсумкові оцінки) і іспитів 

у цілому (загальні оцінки іспиту) визначаються § 2 абз. 2 згаданого в п. 1 

Положення у відповідній редакції. 
2
Підсумкові оцінки та загальні оцінки іспитів 

розраховуються до двох десяткових знаків; третій десятковий знак не враховується. 

Частина друга   Загальні правила державних іспитів 

§ 5 Форма іспитів 

Державні іспити складаються з письмової та усної частин, якщо кандидата 

допущено до усної частини. 

§ 6 Екзаменаційна служба землі 

(1) Проведення державних іспитів здійснює організована при Міністерстві юстиції 

Екзаменаційна служба землі. 

(2) 
1
Керівник Екзаменаційної служби землі та його заступник призначаються на 

строк п'ять років Державним міністерством юстиції за погодженням з Державними 

міністерствами внутрішніх справ, будівництва, транспорту та фінансів, розвитку 

землі і батьківщини. 
2
Щодо них відповідно застосовується § 3. 

§ 7 Екзаменаційні комісії 
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(1) 
1
На державних іспитах призначається екзаменаційна комісія для кожного 

державного іспиту. 
2
Її очолює відповідно керівник Екзаменаційної служби землі. 

3
Інші члени та заступники членів екзаменаційної комісії призначаються на строк 

п'ять років, за винятком професорів (§ 19 реч. 1 п. 2) Державним міністерством 

юстиції за погодженням з державними міністерствами внутрішніх справ, 

будівництва, транспорту, фінансів, розвитку землі і батьківщини. 
4
Членство в 

екзаменаційній комісії завершується, крім по закінченні п'ятирічного терміну 

повноважень 

1. Для професорів (§ 19, реч. 1 п. 2) з виключенням з юридичного факультету, яким 

їх було призначено, 

2. Крім того, із виповненням 70 річного віку. 

5
Якщо на час виходу члена з комісії іспит ще не завершений, член комісії, що 

виходить з неї, може продовжити брати участь як екзаменатор до завершення 

іспиту. 
6
На членів і заступників членів екзаменаційних комісій поширюється § 3 

відповідно. 

(2) Екзаменаційні комісії мають такі завдання: 

1. Вони призначають екзаменаторів, якщо призначення відбувається вперше; 

екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту також 

призначає Місцевого керівника іспиту, 

2. Вони обирають іспитові завдання, 

3. Вони конкретизують в окремих випадках екзаменаційний матеріал вимог для 

письмового та усного іспиту, 

4. Вони приймають рішення про допустимість допоміжних засобів, 5. Вони 

вирішують у випадках, передбачених у §§ 11 і 12, 

6. Вони приймають рішення про звільнення від повторення екзаменаційних завдань 

і спеціальні заходи повторення усного іспиту. 

(3) 
1
Рішення екзаменаційної комісії оголошує її головуючий член. 

2
Він вирішує чи 

допускати негайне виконання рішень екзаменаційної комісії. 

(4) Голова опікується проведенням державних іспитів; він вирішує у випадках, у 

яких інші органи не є компетентним. 
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(5) 
1
Екзаменаційна комісія приймає рішення більшістю голосів. 

2
У разі рівності 

голосів вирішальним є голос головуючого члена. 
3
Головуючий член 

уповноважений замість екзаменаційної комісії приймати термінові рішення 

самостійно. 
4
Про них він має надати екзаменаційній комісії відомості на 

наступному засіданні. 

§8 Виключення з участі 

(1) Кандидати, допущені до участі, виключаються з державних іспитів, якщо вони 

на час іспитів позбавлені волі. 

(2) Від участі в державних іспитах виключаються у цілому або в частині допущені 

кандидати, якщо вони 

1. Втручаються або намагаються втручатися в правильно організований перебіг 

іспиту, 

2. Страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або 

відчутно заважає належному проведенню іспиту. 

(3) Рішення приймається Головуючим членом екзаменаційної комісії, а в екстрених 

випадках за його дорученням місцевим керівником іспиту. 

(4) 
1
§ 9 застосовується відповідно. 

2
У випадках по абз. 1 та абз. 2 п. 2 також 

відповідно застосовується § 10. 

§ 9 Зняття і пропуск 

(1) Якщо учасники іспиту на іспиті після допуску до початку державного іспиту 

знімаються з нього, вважається, що вони отримали оцінку "незадовільно" (0 балів) і 

не склали іспит. 

(2) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасники іспиту не з’явились на 

письмову частину іспиту. 

(3) Якщо учасники іспиту не з'являються для виконання певного окремого 

письмового завдання, то це завдання оцінюється "незадовільно" (0 балів). 

(4) 
1
Абз. 3 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту не здав або невчасно 

здав письмову роботу. 
2
У менш серйозних випадках за наявності особливих 

обставин покарання бути не застосовано. 
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(5) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту повністю або частково 

пропустив усну частину державного іспиту. 

§ 10 Неможливість, неприйнятність 

(1) Наслідки пропуску (§ 9) не настають, якщо кандидати з причин, за які вони не 

несуть відповідальність, не складають або не повністю складають письмову чи 

усну частину державного іспиту, передумови абз. 2 виконані і немає жодних 

підстав для виключення відповідно до абз. 3 (неможливість). 

(2) 
1
Неможливість повинна бути негайно повідомлена екзаменаційній службі землі 

з відповідними доказами. 
2
Доказ у разі захворювання в принципі підтверджується 

довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я, який зазвичай 

видається не пізніше, ніж у день іспиту. 
3
В очевидних випадках можна обійтися без 

подання довідки. 
4
Повідомлення не повинно містити будь-яких умов і є 

невідкличним. 

(3) 
1
Повідомлення про неможливість на письмовій частині іспиту виключається в 

будь-якому випадку, якщо після вже складеної частини іспиту пройшло більше 

одного місяця. 
2
У разі неможливості участі в усному іспиті повідомлення не 

допускається після оголошення результату усного іспиту. 

(4) Правові наслідки неможливості визначаються відповідно до §§ 29 і 63. 

(5) 
1
Для учасників іспиту, які склали певну частину іспиту в стані нездатності, що 

настав незалежно від них і поза їх волею, застосовуються відповідно абз. 2-4. 
2
Повідомлення має в цьому випадку слідувати відразу ж після здачі письмової 

роботи або інших записів або після завершення усного іспиту. 

(6) 
1
Якщо учасникам іспиту з важливої причини неприйнятно повне або часткове 

складення письмової або усної частини державних іспитів (неприйнятність), за 

заявою може бути погоджена їхня відсутність. 
2
Абз. 2 4 застосовуються відповідно. 

§ 11   Обман, залишення на іспиті спеціального приміщення, спроба впливу 

(1) 
1
Той, хто намагається шляхом обману, шахрайства або застосування 

недозволених допоміжних засобів вчинити вплив на свою чи іншої особи користь, 

отримує за свою роботу оцінку "незадовільно" (0 балів). 
2
У важких випадках 

відбувається позбавлення права участі в іспитах; їх оцінюється як "незадовільно" (0 

балів). 
3
Так само володіння недозволеними допоміжними засобами після 

отримання екзаменаційного завдання є обманом із правовими наслідками, що 
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передбачені в реч. 1 і 2, якщо причетні учасники іспиту не доведуть, що володіння 

цими засобами не сталось ні через умисел, ні з необережності. 

(2) Абз. 1 застосовуються відповідно до усного іспиту. 

(3) 
1
Якщо є підозра володіння недозволеними допоміжними засобами, то особи, що 

здійснюють нагляд за іспитом на письмовому іспиті або головуючий член 

екзаменаційної комісії для усного іспиту, а також особи, уповноважені головуючим 

членом екзаменаційної комісії мають вилучити і забезпечити їхнє збереження; 

причетні учасники іспитів повинні сприяти розкриттю і видати ці засоби. 
2
Допоміжні засоби, які через зміни ведуть до покарання, мають бути залишені 

учасникам іспитів до здачі відповідної екзаменаційної роботи, але не пізніше, ніж 

до закінчення часу виконання роботи. 
3
Обман, який тягне за собою настання 

встановлених в абз. 1 правових наслідків здійснює той, хто заважає участі в 

розслідуванні, відмовляється долучитись до розслідування або видачі цих 

допоміжних засобів або зауваження змінює ці допоміжні засоби. 

(4) Той, хто після роздачі завдання на іспиті залишає без дозволу контрольоване 

приміщення, отримує за роботу оцінку "незадовільно" (0 балів). 

(5) Той, хто намагається вплинути на екзаменатора чи особу, призначену для 

перевірки на свою користь, отримує оцінку "незадовільно" (0 балів) і вважається 

таким, що не склав іспит. 

(6) У менш важких випадках, за особливих обставин, від покарання може бути 

відмовлено. 

(7) 
1
Рішення про правові наслідки відповідно до абз. 1 6 оголошується через 

адміністративний акт. 
2
Якщо іспит вже був завершений із оголошенням 

результатів, його оголошують не складеним і або відповідно виправляють загальну 

оцінку. 

(8) У випадках абз. 1 5 визнання неможливості або неприпустимості (§ 10) 

виключається. 

§ 12   Порушення в процесі іспиту 

(1) Якщо з'ясовується, що у процесі розгляду були допущені порушення, які 

суттєво викривили рівні можливості і шанси на іспиті, екзаменаційна комісія може 

за клопотанням учасників іспиту або за посадовими обов’язками розпорядитись, 

що деякі або всі кандидати на державному іспиті повинні повторити його або будь-

які його частини. 
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(2) 
1
Заява відповідно до абзацу 1 має бути в письмовій формі негайно подана до 

екзаменаційної служби землі. 
2
Заява не повинні містити умов і не може бути 

відкликана. 
3
Подання заяви не допускається, якщо з моменту завершення тієї 

частини процедури іспиту, яка містила порушення, минув один місяць. 

(3) Через шість місяців після завершення іспиту екзаменаційна комісія не може 

приймати рішення відповідно до п. 1 за своїми посадовими обов’язками. 

§ 13 Вирівнювання шансів 

(1) 
1
Люди з важким ступенем інвалідності та прирівняні (§ 2 абз. 2 і 3 Соціального 

кодексу – Дев'ята книга – SGB IX), за заявою на ім’я головуючого члена 

екзаменаційної комісії відповідно до засвідченої тяжкості інвалідності отримують 

продовження часу іспиту до чверті нормально передбаченого часу, якщо 

інвалідність не впливає на можливість довести знання і вміння на іспиті. 
2
У 

випадках особливо важкої інвалідності передбачений час може бути продовжений 

до половини нормальної тривалості часу для іспиту. 
3
На додаток до або замість 

продовження часу іспиту можуть бути вжиті інші заходи вирівнювання шансів, за 

умови, що це не впливає на конкуренцію. 

(2) 
1
Іншим учасникам іспитів за наявності встановленої, не тільки тимчасової 

інвалідності при складанні іспиту, яка істотно заважає складанню іспиту, може, 

відповідно до за абз. 1 бути забезпечене вирівнювання шансів, якщо інвалідність не 

стосується предмету перевірки. 
2
У разі тимчасової інвалідністю можуть бути вжиті 

інші відповідні заходи, при умові, що вони не заважають конкуренції. 

(3) 
1
Заяви про вирівнювання шансів подаються принаймні за шість тижнів до 

початку письмових іспитів. 
2
Доведення факту інвалідності має підтверджуватись 

довідкою районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я. 

§ 14  Процедура додаткової перевірки 

(1) Учасники іспитів можуть подати письмові заперечення щодо оцінки результатів 

виконаних завдань на державних іспитах. 

(2) 
1
Якщо письмовий іспит складено, то заперечення до екзаменаційної оцінки 

подаються не пізніше ніж через місяць після оголошення загальної оцінки іспиту, 

заперечення до оцінки усного іспиту подаються до екзаменаційної служби землі 

відразу ж після оголошення загальної оцінки іспиту. 
2
Заперечення проти оцінки 

письмових робіт на іспитах подаються протягом двох місяців з дати повідомлення 

підсумкової оцінки іспиту, заперечення до оцінки усного іспиту – не пізніше 
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одного місяця після оголошення підсумкової оцінки з конкретним і зрозумілим 

письмовим обґрунтуванням. 

(3) Якщо письмовий іспит не складено, заперечення щодо оцінки письмових робіт 

на іспитах подаються протягом одного місяця після оголошення остаточної оцінки 

за письмові роботи до в екзаменаційної служби землі і протягом двох місяців 

конкретно і зрозуміло обґрунтовуються. 

(4) 
1
Якщо заперечення не відповідають абз. 1 – 4, екзаменаційна служба землі 

відхиляє їх. 
2
Крім того, заперечення надаються відповідних екзаменаторам для 

перегляду своїх оцінок. 

(5) § 74 абз. 1 реч. 2 абз. 2 Адміністративно-процесуального кодексу
1 
залишаються 

в силі. 

§ 15   Повторення іспиту для поліпшення оцінки 

(1) 
1
Кандидати, що склали державний іспит з першого разу в Баварії, можуть один 

раз перездати іспит, щоб поліпшити загальну оцінку. 
2
Можливість повторення 

існує тільки по закінченні поточного іспиту на наступному або тому, що йде за 

ним, іспиті. 
3
Заява про допуск до Першого юридичного державного іспиту 

подається до екзаменаційної служби землі протягом установленого в § 26 абз. 1 

реч. 2 строку подання заяви; якщо усний іспит буде складений у визначений 

відповідно до § 26 абз. 1, реч. 2 строк, заява має подаватися відразу після складання 

усного іспиту. 
4
Заява про допуск до Другого юридичного державного іспиту 

подається принаймні за два місяці до початку іспиту до Екзаменаційної служби 

землі; за умови, між завершенням усного іспиту і наступним іспитом залишається 

тільки короткий період, заяву слід подавати відразу ж після складання усного 

іспиту. 

(2) Іспит повинен бути повторений у повному обсязі. 

(3) 
1
Іспит повинен бути повторно складений на тому ж місці складанні іспиту. 

2
У 

випадках особливого страждання допускаються виключення. 

(4) 
1
Допущена для поліпшення оцінки до державного іспиту особа може до початку 

усного іспиту відмовитися від перескладання іспиту. 
2
Іспит вважається таким, що 

не відбувся; він не може бути повторений. 
3
Як відмова розглядається не з'явлення 

без достатніх підстав (§ 10) на письмовий іспит, на виконання однієї чи більше 

письмових завдань або на усний іспит; це не застосовується, якщо протягом десяти 

днів після закінчення відповідної частини іспиту в письмовій формі екзаменаційній 
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службі землі подане відповідне заперечення. 

(5) 
1
Учасники іспиту повинні вирішити, який результат іспиту вони хочуть 

використати. 
2
Якщо обрано результат повторного іспиту, правові наслідки першого 

іспиту залишаються непорушними. 
3
Якщо протягом одного тижня з моменту 

усного іспиту не зроблено вибору, вважається обраним кращий, за одних і тих же 

результатів чинним вважається перший за черговістю. 

Частина третя Перший юридичний іспит 

§ 16   Зміст, мета і значення іспиту 

(1) 
1
Перший юридичний іспит є екзаменаційним іспитом університетської 

навчальної програми у розумінні Закону про досягнення і кар'єру. 
2
Цей іспит має 

змагальний характер і призначений для визначення, чи досягли кандидати мети 

вивчення правових наук і як стажери-юристи професійно придатні до підготовчої 

служби. 
3
Учасники іспиту повинні показати на іспиті, що вони опанували право, 

розуміють і можуть застосовувати його, мають необхідні для цієї мети знання, що 

засвідчене результатами їхніх іспитів з відповідних спеціальностей. 

(2) 
1
Вибір тем і складність Першого юридичного іспиту повинні відповідати 

періоду навчання восьми семестрів. 
2
Оволодіння правом, юридичне розуміння і 

здатність до методичної роботи повинна лежати в основі оцінки завдань і 

досягнутих результатів. 

§ 17 Загальна оцінка іспиту, свідоцтво і найменування (титул) 

(1) 
1
Перший юридичний іспит вважається складеним, якщо складені Перший 

юридичний державний іспит і Юридичний університетський іспит. 
2
Свідоцтво про 

складення Першого юридичного іспиту засвідчує загальну оцінку іспиту на 

Першому юридичному державному іспиті і Юридичному університетському іспиті, 

а також додатково загальну оцінку Першого юридичного іспиту, в яку входить 

загальна оцінка Першого юридичного державного іспиту з 70 % і загальна оцінка 

юридичного університетського іспиту з 30 % відповідно. 
3
Свідоцтво також містить 

назву ключової сфери. 
4
Воно видається екзаменаційною службою землі, наскільки 

Перший юридичний державний іспит був складений в Баварії. 
5
Видача свідоцтва в 

електронному вигляді не допускається. 

(2) Особа, яке склала Перший юридичний іспит, має право на найменування 

"Юрист (Унів.)" / "Юристка (Унів.)", якщо при цьому університетом не 

присуджено вченого ступеню або позначення відповідно до § 68 абз. 2. 
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Розділ 1 

Перший юридичний державний іспит 

§ 18 Області іспитів 

(1) 
1
Перший юридичний державний іспит охоплює всі обов'язкові предмети з їх 

історичними, соціальними, економічними, політичними, філософсько-правовими і 

європейсько-правовими принципами. 
2
Інші області права можуть бути предметом 

перевірки в зв'язку з обов’язковими предметами перевірки в тій мірі, в якій це 

потрібно для перевірки розуміння і методів роботи без необхідності засвідчувати 

детальні знання. 
3
Основні принципи будь-якої області права включають її 

систематику, основні норми, правові інститути та їх регулівний зміст, сенс і мету, 

структуру і значення у контексті. 

(2) Обов'язкові спеціальності включають в себе: 

1. З цивільного права: 

а) Загальна частина Цивільного кодексу (розділ 1 глава 2 лише відповідальність 

органів), зобов'язальне право (за винятком розділу 8 глави 2, 11, 15, 18, 19 і 25), в 

тому числі принципи права відповідальності за джерело підвищеної небезпеки 

(тільки з Цивільного кодексу, Закону про дорожній рух і Закону про 

відповідальність за продукцію) і речове право (без Розділів 6, 7 глава 2 підглава 2 і 

розділ 8 глава 2); 

b) сімейне право (тільки чинність шлюбу в цілому, статус майна в шлюбі, підстави 

для розірвання шлюбу та підтримка розведеного подружжя, загальні правила 

родинних стосунків, походження, зобов'язання утримання між родичами і 

подружжям, батьківське піклування) в основних рисах; 

c) право спадкування (тільки правонаступництво за законом, правовий статус 

спадкоємців, обов’язкове право на спадкування, дія свідоцтва про спадкування та 

довільне спадкування без виконання волі з заповіту і без нехтування спадком) в 

основних рисах; 

2. З комерційного та корпоративного права в основних рисах: 

a) Комерційне право (тільки комерсанти, гласність комерційного реєстру, торгова 

фірма, представництво, довіреність, загальні положення стосовно комерційних 

угод і комерційного продажу); 



 
КОМЕНТАРІ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ПРОЕКТУ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  ПЕРШОГО 
(БАКАЛАВРСЬКОГО)  РІВНЯ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «ПРАВО»  В  УКРАЇНІ  

46 
 

b) право особистих товариств (за винятком правил щодо торгових книг); 

c) право товариства з обмеженою відповідальністю (лише створення, 

представництво і управління); 

3. З трудового права: 

Право трудових відносин (вступ у відносини, зміст і припинення трудових 

відносин, порушення і перешкоди обов’язків і відповідальність у трудових 

відносинах) з посиланнями на право колективних договорів; 

4. З кримінального права: 

загальна частина Кримінального кодексу (без вилучення та конфіскації) і особлива 

частина Кримінального кодексу (за винятком розділів 1 до 5, 8, 11 до 13, 24 до 26 і 

29); 

5. З публічного права: 

a) конституційне і державне право з посиланнями на міжнародне право, за 

винятком положень Основного закону щодо оборони і надзвичайного стану; 

b) загальне адміністративне право включаючи право адміністративних процедур та 

процедуру опротестування / оспорювання (без перевірки щодо довкілля і 

особливих адміністративних процедур); 

c) муніципальне право, в тому числі місцеве податкове право та право місцевої 

співпраці (без місцевих виборів, в частині 3 Кодексу місцевого самоврядування, 

положення про райони і округи і правом місцевих комунальних підприємств), 

загальне правове регулювання безпеки і поліцейське право (кримінальний та 

адміністративний закон землі, закон про завдання поліції, [Виняток: Розділ 3] і 

Закон про організацію поліції), основи будівельних норм і правил (за винятком 

частини 3 розділи 1 до 6 і без статей 45 і 46 Баварських будівельних норм і правил), 

а також правового регулювання планування будівництва (тільки планування 

землекористування та забезпечення безпеки і допустимість законність цих 

операцій) в загальних рисах; 

6. З європейського права: 

право Європейських співтовариств та Європейського Союзу (розвитку, 

компетенції, органи, юридичні джерела права Співтовариства, законодавчий 

процес – зокрема типи процедур, відношення права Співтовариства та 

національного права, правозастосування права Співтовариства, основні права та 
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подібні до основних права, основні свободи, фундаментальні свободи, система 

захисту прав у праві Співтовариства) в загальних рисах; 

7. Із процесуального права: 

a) види судових процесів; компетенція у сфері цивільного, кримінального, 

конституційного та адміністративного процесу; 

b) з цивільно-процесуального права: 

процесуальні принципи; в загальних рисах: типи позовів, загальні процедури 

розгляду у першій інстанції без оцінки доказів, наслідки судових рішень, дружнє 

врегулювання спорів, види та умови засобів оскарження, забезпечення 

примусового виконання Цивільного процесуального кодексу (тільки загальні 

передумови виконання, види примусового виконання, засоби правового захисту) і 

запобіжний судовий захист; 

c) кримінально-процесуальне право: 

процесуальні принципи; процедура розслідування, судовий розгляд в першій 

інстанції без оцінювання доказів, наслідки судових рішень, види та умови судового 

оскарження; 

d) Адміністративно-процесуальне право: 

Процесуальні принципи, види позовів і клопотань у процесі включно з 

передумовами рішень по них; в основних рисах: судовий розгляд в першій 

інстанції без оцінювання доказів, наслідки судових рішень, види та умови судового 

оскарження, включаючи попередній судовий захист; 

е) Конституційний судовий процес: 

Конституційна скарга та популярний позов; інші види процесу в основних рисах. 

§ 19 Екзаменаційна комісія 

1 Екзаменаційна комісія для Першого юридичного державного іспиту складається з 

шести членів, а саме: 

1. Головуючого члена (§ 7 абз. 1 реч. 2.); 

2. Трьох професорів права (завідувачів кафедр) юридичних факультетів 

університетів Вільної держави Баварія. Вони призначаються юридичними 
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факультетами. Кожен факультет призначає з числа своїх членів заступників. 

Факультети визначають порядок заступництва. Якщо факультети в межах 

визначеного екзаменаційною службою землі розумного строку не можуть прийти 

до єдиного рішення, вирішує Державне міністерство освіти і культури, науки і 

мистецтва; 

3. Екзаменатора з кола юрисконсультів / адвокатури, 

4. Екзаменатора з кола управління. 2 Для членів відповідно до реч. 1 пп. 3 і 4 

призначається відповідно з цього ж кола заступник. 

§ 20  Місце іспиту та Місцевий керівник іспиту 

(1) Перший юридичний державний іспит відбувається в Аугсбургу, Байройті, 

Ерланген-Нюрнбергу, Мюнхені, Пассау, Регенсбурзі і Вюрцбурзі. 

(2) Для кожного окремого місця іспиту може бути призначений Місцевий керівник 

іспиту і його заступник. 

(3) Місцеві керівники іспиту від імені і за дорученням головуючого члена 

екзаменаційної комісії виконують такі завдання: 

1. Опікуються забезпеченням належного проведення письмового іспиту, зокрема 

виділяють необхідний наглядовий персонал, 

2. Визначають екзаменаторів для оцінки письмових іспитів і прийняття рішення, 

3. Визначають імена авторів екзаменаційних робіт, 

4. Визначають дати проведення усного іспиту і створюють екзаменаційні комісії 

для усних іспитів, 

5. Повідомляють учасникам іспиту окремі оцінки і загальні бали письмового іспиту 

і запрошують їх до усного іспиту, 

6. Учасникам іспиту, які не склали іспит відповідно до § 31 абз. 2 реч. 3 або § 34 

абз. 3 повідомляють результати в письмовому вигляді. 

§ 21 Екзаменатор 

(1) Екзаменатор має наступні завдання: 

1. Особисто оцінювати письмові роботи на іспитах, 
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2. Приймати усні іспити, 

3. Розробляти екзаменаційні завдання. 

(2) Як екзаменатор може бути призначений тільки: 

1. Зі сфери університетів: 

a) професори і молодші професори права, 

b) почесні професори, позапланові професори і приват-доценти, 

c) викладачі та наукові співробітники, що мають принаймні один рік викладацької 

діяльності на юридичному факультеті; 

2. З практичної сфери: 

a) судді і прокурори, інші офіційні особи з кваліфікацією до посади судді, 

b) адвокати та нотаріуси,  c) юристи з бізнесу і трудового життя. 

(3) Екзаменаторами без будь-якого призначення є члени екзаменаційної комісії, 

Місцевий керівник іспиту та його заступники. 

(4) 
1
Всі екзаменатори, за винятком екзаменаторів відповідно до абз. 2 п. 1, літера а 

повинні володіти кваліфікацією до посади судді відповідно до Німецького закону 

про суддів (DRiG §§ 5, 109 і 110). 
2
Вони призначаються за погодженням з їх 

службовим керівником, деканом їхнього факультету або відповідного 

професійного об’єднання строком на п'ять років. 
3
Посада екзаменатора 

припиняється, крім кінця п'ятирічного терміну повноважень, 

1. Щодо екзаменаторів зі сфери університетів з призначенням в університеті за 

межами Вільної держави Баварія, 

2. Крім того, із завершенням 70 року життя. 

4. Якщо в цей час триває іспит і його досі не завершено, екзаменатор повинен 

завершити іспит і лише потім закінчує повноваження. 

§ 22 Університетське навчання 

(1) 
1
Кандидати повинні засвідчити здобуття вищої юридичної освіти принаймні 

протягом трьох з половиною років. 
2
Цей час може бути скорочено за умови, що для 
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допуску до іспитів виконано необхідну програму навчання. 
3
Два семестри, що 

безпосередньо передують Першому юридичному державному іспиту, під час яких 

відбулась реєстрація, без наявності академічної відпустки, мають бути пройдені в 

університеті, де відбудеться іспит. 
4
Семестри, в яких відбулась реєстрація в якості 

запрошеного студента, не зараховуються. 
5
Вивчення науки права в іноземному 

університеті або навчання за іншою програмою з відповідним числом курсів 

юридичного змісту може за заявою бути зарахованим баварським юридичним 

факультетом обсягом до трьох семестрів. 

(2) 
1
Успішно завершене навчання для вступу на третьому кваліфікаційному рівні на 

спеціалізовані кар’єрні посади в юстиції, управлінні або фінансах може за заявою 

бути зарахованим в обсязі до двох семестрів як навчання в університеті. 
2
Рішення 

по заяві приймає екзаменаційна служба землі. 
3
Зарахування має відбутись разом з 

визначенням одночасного зарахування практичних періодів навчання (§ 25) 

повністю або в частині. 

(3) Стандартний строк навчання (57 абз. 1, реч. 1 BayHSchG -Баварського закону 

про вищу освіту) складає дев'ять семестрів (навчання у тому числі Перший 

юридичний іспит). 

§ 23 Регулярне навчання 

(1) 
1
Кандидати в кожному семестрі повинні відвідати достатню кількість 

навчальних заходів з обов'язкових предметів або інших правих спеціальностей. 
2
Крім того, вони повинні брати участь у супроводжуючих лекції практичних 

заходах та узгоджених між собою повторних і просунутих курсах для підготовки 

до іспитів в основних галузях права. 

(2) В навчанні враховується зміст іспитів відповідно до § 2 реч. 1. 

§ 24 Контрольні роботи 

(1) 
1
Кандидати повинні після виконання певних умов, взяти участь у відповідно 

одному занятті з галузі цивільного права, кримінального права і публічного права, 

або в еквівалентному заході певного баварського юридичного факультету і 

успішно підтвердити це результатом контрольної роботи. 
2
Баварські юридичні 

факультети визнають докази виконання кандидатами еквівалентних контрольним 

робіт у вітчизняних німецьких університетах за іноземним або міжнародним 

правом або докази виконання робіт у закордонному вузі, беручи до уваги вимоги 

щодо процесу навчання за заявою щодо однієї з трьох галузей, зазначених у 

реченні 1 відповідно. 
3
Якщо за кордоном протягом не менше трьох років було 



 
КОМЕНТАРІ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ПРОЕКТУ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  ПЕРШОГО 
(БАКАЛАВРСЬКОГО)  РІВНЯ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «ПРАВО»  В  УКРАЇНІ  

51 
 

успішно завершено вивчення права, можливість визнання поширюється на дві з 

трьох контрольних робіт. 
4
Можуть бути визнані лише контрольні роботи / іспити, 

які ще не визнані відповідно до § 43 у межах Юридичного університетського 

іспиту. 

(2) 
1
Крім того, кандидати повинні взяти участь у навчальному заході з 

юриспруденції іноземною мовою або орієнтованому на юриспруденцію 

лінгвістичному заході і написати контрольну роботу з цього предмету. 
2
Баварські 

юридичні факультети визнають еквівалентні сертифікати або наявні знання за 

заявою. 

(3) Контрольні роботи не повинні бути старше дванадцяти років при реєстрації на 

іспит. 

§ 25   Практичні періоди навчання 

(1) 
1
Студенти у вільний від лекцій час не раніше закінчення другого семестру 

повинні взяти участь у тримісячній практичній фазі навчання. 
2
Практичний час 

навчання має надати студентам можливість практичного ознайомлення з 

правозастосуванням і повинен здійснюється під керівництвом юриста. 
3
Він повинні 

охоплювати принаймні два із трьох галузей: цивільне право, кримінальне право і 

публічне право і може поділятися на три секції, кожна тривалістю принаймні 

місячний строк в одному або декількох місцях. 

(2) 
1
Практичний час навчання може бути проведений в країні або за кордоном в 

суді, прокуратурі, адміністративному органі, юридичній фірмі, нотаріаті, в 

господарському підприємстві або в будьякому іншому закладі, придатному як 

місце практичного правозастосування під керівництвом юриста. 
2
У тій мірі, у якій у 

рамках практичного часу навчання будуть пропонуватись супроводжувальні курси, 

студенти мають брати у них участь. 

(3) Студенти зобов'язані дотримуватись нерозголошення і, коли це необхідно, 

можуть приймати зобов'язання відповідно до Закону про зобов’язання 

(Verpflichtungsgesetz). 

(4) Місце практичного навчання повинне видати студенту підтвердження його 

перебуванні в практичному навчанні і вказати обрану область права. 

§ 26   Час проведення іспиту; строк повідомлення про участь 

(1) 
1
Студенти відразу після закінчення навчання мають приступити до складання 
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Першого юридичного державного іспиту. 
2
Термін реєстрації закінчується за один 

місяць до дня закінчення лекцій семестру. 
3
Якщо термін реєстрації на момент 

отримання повідомлення про те, що іспит за вільною спробою не складено (§ 37), 

студент може бути негайно допущений до наступного складання іспиту. 
4
Заяву 

можна подати для кожного наступного іспиту. 
5
Студенти повинні складати іспит 

після закінчення лекцій восьмого семестру. 

(2) 
1
Студенти мають скласти іспит не пізніше ніж до закінчення лекцій 

дванадцятого семестру. 
2
Навчанням вважаються всі семестри, у яких студенти були 

зараховані на програму навчання юриспруденції і їм не надавалась відпустка 

відповідно до ст. 48 абз. 2 до 4 Баварського закону про вищу школу (BayHSchG). 
3
Якщо період, зазначений у реченні 1, перевищено, іспит відповідно до § 10 

вважається використаним і не складеним, хіба що строк був перевищений через 

причини, що не залежать від кандидата. 
4
Причини відповідно до речення 3 повинні 

бути негайно повідомлені екзаменаційній службі землі; у разі хвороби на вимогу 

екзаменаційної служби землі має бути надане підтвердження районного судового 

лікаря або відділу охорони здоров'я. 

(3) 
1
Допуск до Першого юридичного державного іспиту в електронній формі 

подається за заявою з використанням наданого екзаменаційною службою землі 

електронного формуляру. 
2
Документи, що мають бути подані відразу після 

прийому і передачі заяви, визначаються Екзаменаційною службою землі. 

(4) Навчання має тривати до допуску до іспиту. 

§ 27   Допуск до письмової частини іспиту 

(1) Допуск першого юридичного державного іспиту не надається кандидатам, 

1. Які не виконали одну з передбачених в §§ 22 до 26 обов'язкових передумов; в 

особливо нестерпних випадках допускаються звільнення від положень § 22 абз. 1 

реч. 3 і 4 і §§ 23, 25 і 26, абз. 1 і 4; 

2. Остаточно не склали Юридичний університетський іспит; 

3. Яким вірогідно будуть позбавлені свободи під час складання іспиту; 

4. Які за рішенням суду не володіють здатністю займати державні пости. 

(2) Допуск до Першого юридичного державного іспиту може не бути наданим 

кандидатам, 
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1. Проти яких здійснюється розслідування кримінальної справи або відбувається 

судовий розгляд, який може призвести до рішення відповідно до пункту 1 п. 4; 

2. Страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб або може 

перешкодити належному проведенню іспиту; 

3. Для яких призначено опікуна. 

(3) Рішення щодо допуску повідомляється кандидатам у письмовій формі; відмова 

має бути обґрунтована. 

(4) 1Рішення стосується тільки допуску до письмової частини іспиту. 
2
Для допуску 

до усної частини діє § 31 абз.2. 

§ 28 Письмовий іспит 

(1) 
1
На письмовому іспиті протягом шести днів має під наглядом бути виконана 

кожного дня відповідна письмова робота. 
2
Час іспиту становить п'ять годин. 

(2) 
1
Мають бути виконані: 

1. Три завдання зосереджені на цивільному праві, в тому числі цивільному 

процесуальному праві, корпоративному, комерційному і трудовому праві (§ 18 абз. 

2 пп. 1 3 і 7 літери a та b), 

2. Одне завдання зосереджене на кримінальному праві, в тому числі кримінальному 

процесуальному праві (§ 18 абз. 2 пп. 4 і 7, літери a і c), 

3. Два завдання зосереджені на публічному праві, в тому числі адміністративному і 

адміністративно-процесуальному праві (§ 18 п. 2 пп. 5 і 7, літери a, d і e). 

2
Ключова сфера окремих завдань може бути також зосереджена на європейському 

праві (§ 18 абз. 2 п. 6). 
3
Завдання можуть в цілому або в частині стосуватись 

теоретичних питань. 
4
Щонайменше одне завдання має мати правотворчий зміст або 

бути сформульованим як юридична консультація. 

(3) 
1
Кандидати можуть використовувати тільки допущені екзаменаційною комісією 

допоміжні засоби. 
2
Ви повинні самостійно придбати допоміжні засоби. 

(4) Завдання на іспитах є однаковими; вони оголошуються в усіх місцях 

проведення іспиту в один і той же час. 
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§ 29   Правові наслідки неможливості 

(1) У разі неможливості (§ 10, абз. 1 і 5) або неприйнятності (§ 10 абз. 6) 

застосовується наступне: 

1. Якщо було виконано менше чотирьох письмових завдань, іспит вважається 

таким, що не відбувся; 

2. Якщо було виконано щонайменше чотири письмові завдання, то замість 

невиконаних письмових завдань головуючий член екзаменаційної комісії визначає, 

як правило, в наступну дату іспиту, додаткове виконання невиконаних робіт; 

рішення про додаткове виконання не застосовується, якщо іспит складений, 

оскільки за більш ніж три вже виконані контрольні роботи отримано більш низький 

бал ніж 4,00 (§ 31 абз. 2); 

3. Не складений або не повністю складений усний іспит має бути повністю 

повторений у визначені головуючим членом екзаменаційної комісії строки. 

(2) У разі надзвичайної жорстокості екзаменаційна комісія на клопотання дозволяє 

повторення до двох письмових робіт або вживає спеціальних заходів для 

повторення усного іспиту. 

(3) У випадках, передбачених абз. 1, п. 1 кандидати зобов'язані продовжити 

вивчення права знову до наступної реєстрації і допуску до іспиту. 

§ 30  Оцінка робіт на іспитах 

(1) 
1
Письмові роботи на іспитах оцінюються двома екзаменаторами незалежно 

один від одного, кожний однією оцінкою. 
2
Як правило, один з екзаменаторів має 

бути від університету і один зі сфери практики. 
3
Якщо оцінкові бали екзаменаторів 

розходяться більш ніж у два пункти один від одного, то оцінку обчислюють як 

середній бал. 
4
За більших відхилень робота оцінюється вирішальним голосом, якщо 

екзаменатори не можуть погодитися або дійти до розходження, меншого ніж два 

пункти. 

(2) 
1
В кожному місці іспиту завдання оцінюються одними і тими ж 

екзаменаторами. 
2
Якщо в іспиті бере участь більш ніж 100 учасників, для оцінки 

може бути призначено більше ніж двох екзаменаторів. 

(3) Особи, відповідальні за нагляд за іспитом, не повинні бути залучені до 

перевірки екзаменаційних робіт. 
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(4) 
1
Екзаменатори, залучені для оцінки іспитів, які з поважної причини, зокрема, 

через серйозну хворобу, не в змозі перевірити екзаменаційні роботи, повинні бути 

замінені іншими екзаменаторами. 
2
Якщо екзаменатор вже перевірив третину і 

більше виділених на нього екзаменаційних робіт, їхні оцінки залишаються у силі і 

не перевіряються повторно. 

(5) 
1
Головуючий член екзаменаційної комісії може визначати виключення з 

положень абз. 1, реч. 2 та абз. 2. 
2
За згодою екзаменаторів їх може також бути 

переведено для здійснення перевірки іншому місці, ніж те, на яке вони були 

призначені. 

§ 31  Результат письмового іспиту; Допуск до усної частини іспиту 

(1) 
1
Загальна оцінка письмового іспиту обчислюється як сума балів за письмові 

роботи, розділена на шість. 
2
При виключенні окремих робіт, відповідно 

зменшується число шість. 

(2) 
1
Ті, хто досяг загальної середньої оцінки принаймні 3,80 пунктів у письмовій 

частині іспиту і не отримав нижчу оцінку, ніж 4,00 більш ніж в трьох 

екзаменаційних роботах, допускається до усного іспиту. 
2
Кількість три 

зменшується в виключення двох робіт до двох. 
3
Хто відповідно до речень 1 і 2 не 

допущений до усного іспиту, вважається таким, що не склав іспит. 

(3) 
1
Окремі оцінки, загальна оцінка за письмовий іспит, а також передбачений 

відповідно до абз. 2 правовий наслідок оголошуються учасникам іспиту у 

письмовій формі. 
2
У разі допуску до усного іспиту оголошення відбувається 

щонайпізніше при виклику до усного іспиту. 

§ 32 Усний іспит 

(1) 
1
Усний іспит охоплює визначені області іспиту (§ 18). 

2
Іспит в основному 

стосується розуміння права; чинне право повинне бути на передньому плані в 

іспиті. 
3
Іспит приймають екзаменаційні комісії юридичних факультетів Вільної 

держави Баварія. 

(2) 
1
Екзаменаційні комісії на усному іспиті складаються з трьох екзаменаторів, а 

саме, як правило, з 

1. Екзаменатор з області університетів (§ 21 абз. 2 п. 1) і 

2. Два екзаменатори зі сфери практики (§ 21 абз. 2 п. 2). 
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2
Екзаменатори представляють кожен відповідні області, згідно з § 28 абз. 2 реч. 1 

пп. 1–3. 
3
Один із екзаменаторів є головуючим. 

4
Екзаменатори повинні постійно 

бути присутніми під час усного іспиту. 

(3) 
1
Для кожного учасника іспиту повинна бути передбачена загальна тривалість 

іспиту 35 хв. 
2
Більше п'яти учасників іспиту разом не можуть брати у ньому участь. 

(4) 1 Кандидати можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною комісією 

допоміжні засоби. 2 Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно. 

(5) 
1
Головуючі члени екзаменаційних комісій керують проведенням усних іспитів. 

2
Вони піклуються про дотримання вимог іспиту та підтримку порядку. 

3
Вони 

допускати до присутності студентів права, і, у виняткових випадках, інших осіб. 
4
Слухачі, які не дотримуються їх наказів, можуть бути видалені з екзаменаційної 

аудиторії. 
5
Результат іспиту оголошується учасникам без присутності сторонніх. 

§ 33   Оцінка усного іспиту 

(1) 
1
В усному іспиті для всіх згаданих в § 28 абз. 2 реч. 1 пп. 1–3 областей 

надається окрема оцінка. 
2
Загальна оцінка усного іспиту розраховується як сума 

окремих результатів, поділена на три. 

(2) Оцінка екзаменаторами відповідей під час усного іспиту і загальна оцінка 

Першого юридичного державного іспиту приймається після консультацій усіх 

екзаменаторів більшістю голосів. 

§ 34   Загальна оцінка іспиту 

(1) 
1
Після усного іспиту екзаменаційні комісії визначають підсумкову оцінку 

Першого юридичного державного іспиту. 
2
Вона розраховується як трикратна 

загальна оцінка письмового іспиту, додана до загальної оцінки усного іспиту і 

поділена на чотири. 

(2) 
1
Головуючі члени екзаменаційних комісій оголошують окремі оцінки і суми 

балів та підсумкові оцінки усного іспиту і загальну оцінку та суму балів по 

закінченні усного іспиту. 
2
Таким чином, іспит вважається складеним. 

(3) Іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка іспиту нижча, ніж 

"задовільно" (4,00 бали). 

§ 35 Свідоцтво про іспит 
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1
Ті, хто склав Перший юридичний державний іспит отримають свідоцтво, в якому 

наведено загальну оцінку іспиту з рівнем оцінки і числом балів. 
2
Учасники іспитів, 

які не склали іспит, отримують відповідне повідомлення у письмовій формі. 

§ 36 Повторення іспиту 

(1) 
1
Кандидати, які не склали Перший юридичний державний іспит, можуть його 

повторити один раз, якщо вони тим часом остаточно не провалились на 

Юридичному університетському іспиті. 
2
Ще одне повторення не допускається, 

навіть якщо студент заново пройшов навчальну програму. 

(2) 
1
Допуск до повторного іспиту може бути наданий тільки після принаймні 

одного додаткового семестру (наданого семестру) після оголошення результатів 

іспиту; це не стосується нескладення іспиту відповідно до § 9 абз. 1, 2 і 4, § 11 абз. 

1 реч. 2 і абз. 5 або відповідно до § 26 абз. 2 реч. 3 відповідно. 
2
Про повторний 

допуск подається заява в екзаменаційну комісію землі протягом строку, 

визначеного в § 26 абз. 1 реч. 2. 

(3) 
1
Повторний іспит повинен відбутись не пізніше, ніж на четвертому від дати 

нескладення іспиті. 
2
Якщо передбачене в реченні 1 обмеження перевищено, іспит 

вважається, з застереженням § 10, повтореним і остаточно не складеним, хіба що 

перевищення строку відбулось через незалежні від кандидата причини. 
3
Причини 

відповідно до речення 2 мають негайно повідомлятись до екзаменаційної служби 

землі, і доводитись відповідними доказами; у разі хвороби на вимогу 

екзаменаційної служби землі подається підтверджуюча довідка районного судового 

лікаря або відділу охорони здоров'я. 

(4) § 15 абз. 2 і 3 застосовуються відповідно. 

(5) Головуючий член екзаменаційної комісії на усному іспиті повинен бути інший, 

ніж на нескладеному іспиті. 

(6) Якщо іспит не складено в іншій землі в межах чинності Німецького закону про 

суддів, може допускатись повторення в Баварії, якщо складання іспиту в іншій 

землі означатиме невиправдані труднощі для кандидата і якщо служба іспитів 

іншої землі погоджується зі зміною місця. 

§ 37 Вільна спроба 

(1) 
1
Хто зареєструвався на Перший юридичний державний іспит після 

безперервного навчання щонайпізніше безпосередньо після закінчення восьмого 
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семестру, виконав усі екзаменаційні роботи і не склав цей іспит, вважається таким, 

що не складав іспит. 
2
Це також стосується випадку § 29 абз. 1, п. 2, 2-ге півречення. 

(2) 
1
До навчань відповідно до абз. 1 реч. 1 не враховуються наступні періоди, у 

яких кандидат отримав відпустку відповідно до статей 48 абз. 2 4 Баварського 

закону про вищу школу: 

1. Періоди відпустки по вагітності та пологах, по догляду за дитиною відповідно до 

§ 12 Положення про відпустки у відповідній редакції, періоди військової служби та 

цивільної парамілітарної служби, а також 

2. Інші періоди строком до двох семестрів, протягом яких 

a) відбувалось вивчення в іноземному університеті за кордоном за програмою 

навчання з юриспруденції місцевого або міжнародного права, якщо для кожного 

семестру такого навчання складено відповідні іспити або, якщо іспити неможливі, 

то має місце визнання цього навчання за кордоном, належним чином здійснене 

Баварським юридичним факультетом, або 

b) через хворобу або з якої-небудь іншої поважної непереборної причини навчання 

було неможливо; у разі хвороби разом з довідкою про відпустку слід представити 

медичну довідку щодо характеру і тривалості захворювання. 

(2) Зазначені у реченні 1 п. 1 і п. 2 літера b) періоди відпустки не повинні бути 

враховані також тоді, коли вони відбулись після завершення восьмого семестру 

лекцій і через зазначені там причини не було ніякої можливості зареєструватись до 

іспиту або скласти іспит повністю. 
3
Якщо кандидат не мав можливості своєчасно 

зареєструватись на іспит, він повинен негайно навести причини цього. 
4
§ 10 абз. 2 

застосовується відповідно. 

(3) 
1
Особа з важкою формою інвалідності (§ 2 абз. 2 Соціального кодексу (SGB) 

IX), для якої внаслідок важкої інвалідності значно утруднюється навчання, щоб 

компенсувати неминучі і значні затримки в навчанні принаймні протягом одного 

семестру до часу навчання відповідно до абз. 1 реч. 1 додається до двох семестрів, 

що не будуть враховані в час навчання. 
2
Важка інвалідність має бути у принципі 

засвідчена відповідно до § 69 абз. 5 Соціального кодексу IX, характер і ступінь 

інвалідності та викликані цим затримки в ході навчань, принаймні, в один семестр, 

мають засвідчуватись довідкою районного судового лікаря або відділу охорони 

здоров'я. 

(4) 
1
Якщо під час навчання було успішно завершено вивчення європейського права 
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або бізнес-орієнтованого додаткового курсу навчання або додаткового предметно 

спеціалізованого курсу іноземної мови, що охоплює, щонайменше, шістнадцять 

академічних годин, в національному університеті Німеччини, то абз. 1 

застосовується відповідно і після дев'ятого семестру. 
2
Доказ успішного завершення 

повинен бути наданий з підтвердженням юридичного факультету університету, в 

якому студент завершив навчання відповідно до реч. 1. 

(5) 
1
Хто допускається до вільної спроби, може до початку усного іспиту 

відмовитись від продовження процедури іспиту; § 15 абз. 4 реч. 3 застосовуються 

відповідно. 
2
Іспит потім вважається таким, що не відбувся; реєстрація на нову 

вільну спробу не допускається. 

(6) У разі § 29 абз. 1, п. 2, півречення 1, можна, якщо умови, викладені в абз. 2, реч. 

2, відсутні, протягом одного місяця після завершення вже складеної частини іспиту 

письмово заявити екзаменаційній службі землі відмові від продовження складення 

іспиту з наслідками, передбаченими в абз. 5 реч. 2. 

(7) Передбачені в абз. 1, 5 і 6 юридичні наслідки не виникають, якщо іспит 

відповідно до § 11 абз. 1 реч. 2, абз. 2, 5 або абз. 6, реч. 2 не складено. 

Розділ 2 

Юридичний університетський іспит 

§ 38 Загальні положення 

1
Університети проводять Юридичний університетський іспит самостійно і під свою 

відповідальність. 
2
Вони регулюють навчання в ключових сферах і Юридичний 

університетський іспит у межах наступних положень за допомогою власних правил 

навчання відповідно до ст. 58 Баварського закону про вищу освіту і правил 

перевірки відповідно до ст. 61 Баварського закону про вищу освіту в їх поточній 

версії. 

§ 39 Ключові сфери 

(1) Ключові сфери служать як доповнення до навчання і поглиблення пов'язаних з 

ними обов'язкові предметів і, якщо вони мають міждисциплінарний і міжнародний 

взаємозв’язки, їхньому вивченню. 

(2) 
1
Ключові сфери вивчаються принаймні 16 і не більше 24 академічних годин. 

2
Вони можуть містити до 50 % обов'язкових предметів (§ 18 абз. 2), спрямованих на 

поглиблення обов’язкових предметів. 
3
Ключові сфери повинні включати в себе як 
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правило кілька областей права і завдяки певній подачі матеріалу забезпечувати 

ознайомлення зі важливими частинами правових знань. 

§ 40 Екзаменаційні результати; повторення 

(1) 
1
Іспит в обраних кандидатами ключових сферах складається, щонайменше, з 

1. Пов'язаних навчанням наукових досліджень протягом чотирьох шести тижнів 

часу, а також 

2. Написання контрольної роботи під наглядом протягом п'яти годин або усного 

іспиту як підсумку навчання. 

2
Іспити, передбачені в університетських екзаменаційних правилах іспитів, повинні 

в повному обсязі охопити всі галузі права ключової сфери. 
3
Замість пов'язаного з 

навчанням наукового дослідження також можуть бути використані кілька інших 

способів доказування наявності знань, що супроводжують навчання протягом 

курсу, один з яких повинен складатися з письмової курсової / семінарської роботи. 

(2) 
1
Якщо результати Юридичного університетського іспиту, складені на оцінку 

гіршу, ніж "достатньо" (4,00 бали), іспит може бути повторений один раз. 
2
Ще одне 

повторення, навіть після нового навчання, не допускається. 

(3) Університет може передбачати, що підсумковий іспит по закінченні навчання 

може бути складений відразу після завершення відповідної частини Першого 

юридичного державного іспиту. 

(4) Університетський юридичний іспит вважається не складеним, якщо загальна 

оцінка гірша, ніж "достатньо" (4,00 бали). 

§ 41   Вільна спроба і підвищення оцінки 

Хто щонайпізніше через шість місяців після завершення письмової частини 

Першого юридичного державного іспиту, де він взяв участь у вільній спробі 

відповідно до § 37, виконав усі передбачені для Університетського юридичного 

іспиту завдання, може принаймні один раз, не зважаючи на § 40 абз. 2, повторити 

ще раз підсумковий іспит по закінченні навчання. 

§ 42 Свідоцтво про іспит 

1
Ті, хто здав Університетський юридичний іспит, отримують свідоцтво від 

університету, з якого випливає назва ключової сфери і загальна оцінка іспиту, а 
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також сума балів. 
2
Учасники іспитів, які не склали іспит, отримують про це 

повідомлення в письмовій формі від університету. 

§ 43   Визнання іноземних іспитів 

1
Визнання іспитів, складених за кордоном, результати яких були оцінені відповідно 

до § 4 або можуть бути перетворені у такі, регулюється відповідно до статті 63 

Баварського закону про вищу школу в його поточній версії. 
2
Університет видає про 

це відповідне свідоцтво згідно з § 42. 

Частина четверта 

Підготовча служба 

§ 44  Мета підготовчої служби 

(1) 
1
Підготовча служба має на меті ознайомити стажерів-юристів з обов'язками і 

завданнями правової роботи і таким чином ввести в сферу здійснення права. 
2
В 

кінці навчання стажери-юристи повинні бути в стані практично, за необхідності – 

після введення у курс справи, діяти на власну відповідальність, забезпечуючи 

задоволення різноманітних та змінних потреб суспільства. 

(2) 
1
Юристи-стажери повинні, наскільки це можливо, діяти самостійно, на власну 

відповідальність. 
2
Мета освіти визначає характер і обсяг їхньої роботи. 

§ 45   Керівництво підготовчою службою 

(1) 
1
Президента вищих судів землі керують підготовкою стажерівюристів у 

відповідному окрузі, якщо відповідно до абз. 2 компетенція не належить 

відповідному уряду. 
2
Президенти вищих судів землі приймають рішення щодо 

погодження дозволу на сумісництво студента протягом усього терміну стажування. 

(2) Уряди керують загальною підготовкою стажерів-юристів у відповідному окрузі 

під час стажування відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 п. 2 і § 48 абз. 2 реч. 1 п. 4 та абз. 

3, якщо обов'язкове стажування на вибір студента здійснюється в професійних 

областях 2, 4, 5 або 7 (§ 49 абз. 1 пп. 2, 4, 5 і 7). 

§ 46  Включення в підготовчій служби 

(1) Будь-яка особа, яке склала Перший юридичний іспит в межах чинності 

Німецького закону про суддів, за заявою у відповідності з наступними 

положеннями приймається на підготовчу службу. 
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(2) 
1
Кандидати приймаються на підготовчу службу шляхом вручення свідоцтва про 

призначення і виникнення публічно-правових відносин учнівства. 
2
Підстави для 

встановлення публічноправових відносин шляхом електронних засобів обробки 

даних не допускається. 
3
Призначені кандидати несуть звання "юристстажер". 

4
Призначення означає, що кандидати в письмовій, але не в електронній формі 

зобов’язуються не розголошувати відомості, що стали відомі їм як учасникам у 

навчальних справах. 

(3) 
1
Прийом на підготовчу службу відбувається на початку квітня і на початку 

жовтня кожного року. 
2
Більш детальну інформацію, в тому числі тримісячний 

строк подачі заяв і додаткові документів визначаються президентами вищих судів 

землі. 

(4) 
1
Про прийом до підготовчої служби рішення приймає Президент вищого суду 

землі за погодженням з урядом Верхньої Баварії. 
2
Ними також визначається 

урядовий округ, у якому проходитиме навчання. 
3
Право вимоги вступу на 

підготовчу службу в певний округ вищого суду землі або урядовий округ 

виключається. 
4
В межах наявності місць для освітньої підготовки прийом 

здійснюється з урахуванням потреби у навчанні у відповідному окрузі вищого суду 

і в урядовому окрузі, у якому кандидат тривалий час проживає у складі сім'ї або 

пов'язаний іншими близькими відносинами. 

(5) У прийомі на підготовчу службу має бути відмовлено кандидатам, які 

1. За вчинений умисний злочин були засуджені і покарані позбавленням волі 

строком не менше одного року і засудження зафіксовано у свідоцтві поведінки для 

державних органів, 

2. Які ймовірно будуть позбавлені волі під час підготовчої служби, 

3. Щодо яких немає ніякої впевненості, що вони присвятять несенню підготовчої 

служби як основній діяльності усю свою робочу силу. 

(6) У прийомі на підготовчу службу може бути відмовлено кандидатам 

1. Проти яких триває розслідування кримінальної справи або судове кримінальне 

провадження за підозрою в умисному злочині, яке може призвести зазначеного в 

абз. 5 п. 1, 

2. Якщо є факти, які засвідчують, що кандидат непридатний до підготовчої служби, 

особливо якщо 
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а) факти щодо особи кандидата свідчать про ризик виникнення серйозних 

порушень службової діяльності 

b) факти щодо особи кандидата свідчать про виникнення суттєвого ризику 

відчутної шкоди для важливих публічних інтересів при його прийнятті, 

c) кандидати страждають від хвороби, яка серйозно загрожує здоров'ю інших осіб 

або відчутно перешкоджатиме належному перебігу навчання. 

3. Для яких призначено опікуна, 

4. Заява яких не надійшла до закінчення крайнього строку з повним набором 

підтверджувальної документації. 

§ 47   Права і обов'язки стажерів-юристів 

Права і обов'язки стажерів-юристів визначаються, якщо вони не регулюються цим 

Положенням, відповідно до положень Закону по забезпечення правової підготовчої 

служби (SiGjurVD). 

§ 48  Тривалість і розподіл підготовчої служби 

(1) 
1
Підготовча служба триває два роки. 

2
Успішно завершене навчання для вступу 

на третьому кваліфікаційному рівні до спеціалізованих кар’єрних посад юстиції або 

управління та фінансів може бути зараховане як підготовча служба за заявою в 

обсязі до шести місяців. 
3
Рішення про зарахування приймає президент відповідного 

вищого суду землі, за погодженням з відповідним урядом. 
4
З зарахуванням 

приймається рішення про визначення, які місця практики (абз. 2), робочі групи і 

навчальні курси (§ 50) будуть визнані повністю або частково. 

(2) 
1
Стажери-юристи проходять практичне навчання: 1. В юстиції  a) п'ять місяців 

в цивільному суді,  b) три місяці в кримінальному суді або прокуратурі, 

2. В органі публічного управління чотири місяці в районній адміністрації, у 

виконавчому комітеті органу самоврядування, де зайнятий, принаймні, один 

публічний службовець, який займає посаду, для якої потрібна кваліфікація на 

посаду судді, в місцевому уряді чи адміністрації округу, 

3. Дев'ять місяців в адвокатській колегії / при адвокаті, 

4. Три місяці за їхнім вибором на одному з допущених місць відповідно до § 49 

(обов’язкова практика за вибором). 
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2
Частина підготовки відповідно до реч. 1 п. 3 може також бути проведена в двох 

різних юридичних фірмах, частина підготовки відповідно до реч. 1 п. 4 у 

виняткових випадках також у двох згаданих там місцях. 
3
Президенти вищих судів 

землі можуть змінити порядок стажування відповідно до реч. 1 пп 1 -3, якщо 

потреби в навчанні цього вимагають; вини можуть скоротити періоди навчання 

відповідно до реч. 1 п. 1, літера а і п. 2 і скоротити період на користь іншого 

навчального періоду до трьох місяців, якщо мета навчання може бути досягнута в 

скорочені терміни. 
4
Якщо йдеться про період навчання відповідно до реч. 1 п. 2, то 

рішення приймається за погодженням з відповідним урядом. 

(3) 
1
Після завершення навчання відповідно до абз. 2, стажериюристи до закінчення 

(§ 56) продовжують свою підготовку у тому місці, в якому вони проходили 

навчання відповідно до абз. 2, реч. 1 п. 4. 
2
Вони можуть бути відправлені до будь-

якого іншого місця практичної підготовки відповідно до абз. 2. 

(4) 
1
Якщо вимоги підготовки не суперечать цьому, то стажерамюристам за їхньою 

заявою може бути надано 

1. Практичну підготовку, згадану, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 1 літера а до двох 

місяців в суді у сімейних справах або в питаннях добровільної підсудності, 

2. Практичну підготовку, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 2 до двох місяців у 

адміністративному суді і 

3. Практичну підготовку, згадану в абз. 2 реч. 1 п. 3 частково в місцях, 

перерахованих нижче: 

a) нотаріат, підприємство, асоціація або будь-яка інша організація, у якій 

гарантовано навчання відповідне правовій консультативній діяльності, строком до 

трьох місяців, 

b) в наднаціональних, міждержавних або іноземних навчальних місцях строком до 

трьох місяців, 

c) шляхом зарахування навчання на юридичному факультеті строком до трьох 

місяців 

за умови додання до відповідної заяви навчального плану, що засвідчує розумний 

зміст навчання і з якого видно, яке контрольне завдання буде виконано на 

закінчення стажером-юристом, 

d) шляхом зарахування навчання у Німецькому університеті адміністративних наук 
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в Шпейері строком до чотирьох місяців, 

е) в якості стажування в установах Європейського Союзу до п'яти місяців. 

2
Виконання завдань підготовчої практики, зазначених у реч. 1 п. 3, літери b – e, 

може бути розпочате ще до закінчення навчання в останньому місяці періоду 

навчання відповідно до абз. 2 реч. 1 п. 2 початку. 
3
Крім того, навчання у 

Німецькому університеті адміністративних наук в Шпейері може бути додатково 

строком до трьох місяців бути зарахованим замість навчання відповідно до абз. 2 

реч. 1 п. 3 як навчання відповідно до абз. 2 реч. 1 п. 2, якщо відповідний період 

навчання згідно з абз. 2 реч. 1 п. 3 був виконаний в адміністративному / 

виконавчому органі, в якому гарантовано отримання знань зв спеціальності 

юридична консультація. 

(5) 
1
Рішення, відповідно до абз. 4, приймається у випадку абз. 4 реч. 1 п. 2, а також 

у разі зарахування навчання в Німецькому університеті адміністративних / 

управлінських наук в Шпейері у разі абз. 4 реч. 3 за погодженням з відповідним 

президентом вищого суду землі. 
2
Щодо іншого рішення приймають президенти 

вищих судів землі; у випадку, передбаченому в абз. 4 реч. 2, і якщо навчання буде 

проходити в адміністративному органі, у випадку абз. 4 реч. 1 п. 3 літера а рішення 

приймається після консультацій з відповідним урядом. 

(6) Стажери-юристи призначаються на практику за межами публічної служби лише 

тоді, коли керівник / виконавець цієї підготовки погоджується у письмовій формі, 

що у разі виплати компенсації на соціальні платежі відповідно до статті 3, абз. 1 

Закону забезпечення правової підготовчої служби (додаткова оплата) Вільна 

держава Баварія буде за його рахунок звільнена від відшкодувати витрат установ 

соціального забезпечення, якщо останніми буде затребувана додаткова винагорода. 

§ 49   Обов’язкове стажування / практика за вибором 

(1) Обов’язкове стажування за вибором охоплює сім професій на вибір стажера-

юриста: 

1. Правосуддя,  2. Виконавча влада / адміністрація, 3. Адвокатура / 

прокуратура, 4. Економіка, 5. Праця та соціальне право, 6. Міжнародне та 

європейське право, 7. Податкове право. 

(2) 
1
Для обов’язкового стажування за вибором державні міністерства юстиції та 

внутрішніх справ, будівництва і транспорту як правило, затверджують спільне 

рішення про допуск місць практики. 
2
Інші – в тому силі іноземні – місця практики 
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можуть як у загальному, так і в конкретних випадках допускатись як місця 

стажування за вибором, якщо гарантовано 

1. Належне робоче місце, 2. Відповідний працівник в якості інструктора / опікуна, 

3. Наявний відповідний план підготовки і  4. Належна підготовча практика 

гарантується. 

3
Рішення про загальний допуск приймається Президентом вищого суду землі в 

Мюнхені, для професійних областей 2, 4, 5 і 7, за погодженням з урядом Верхньої 

Баварії. 
4
Затвердження в кожному конкретному випадку для професійних областей 

1, 3 і 6 здійснює відповідний Президент вищого суду землі, для професійних 

областей 2, 4, 5 і 7 – компетентний уряд. 
5
З допуском має бути визначено, до якої з 

професійних областей належить відповідне місце. 

(3) 
1
Підготовча практика на юридичному факультеті навіть за кордоном – або в 

Німецькому університеті адміністративних / управлінських наук в Шпейері можуть 

бути зараховані як обов’язкова практика за вибором. 
2
Визнання практики на 

юридичному факультеті можливо тільки тоді, коли стажери-юристи разом з 

передбаченою згідно з абз. 4 реч. 1 заявою подають навчальний план відповідно до 

§ 48 абз. 4 реч. 1 п. 3 літера с. 

(4) 
1
Стажери-юристи не пізніше, ніж за чотири місяці до початку обов’язкової 

практики за вибором мають подати письмову заяву президентам вищих судів землі 

із зазначенням, у якій професійній області і в яких місцях практики вони хочуть 

пройти стажування. 
2
Заява може бути змінена тільки до початку обов'язкової 

практики за вибором і за наявності поважних причин цього. 
3
Якщо заява не подана, 

президенти вищих судів землі визначають за погодженням з відповідним урядом 

місце для проходження стажування та, у разі необхідності, також професійні сфери 

/ області. 
4
Те ж саме стосується вибору місця практики за межами публічної 

служби, якщо заява про звільнення відповідно до § 48 абз. 6 не подана. 

§ 50   Робочі групи, вступні курси та інші освітні курси 

(1) 
1
Стажери-юристи перед початком практики відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 пп. 

1–3 мають взяти участь у вступному курсі, який враховується у відповідний час 

практики. 
2
Вступний курс з юстиції може також бути поділеним на частини. 

3
Крім 

того, стажери-юристи в процесі практики беруть участь у курсах з трудового права, 

податкового права, європейського права і правотворчості і, якщо будуть наявні 

додаткові курси, в них також. 
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(2) 
1
Стажери-юристи під час підготовчої служби (§ 48 абз. 1 реч. 1) повинні взяти 

участь у роботі в робочих групах; зокрема, вони мають виконати поставлені 

керівниками підготовчої практики урядів завдання, що виконуються під наглядом, і 

здати їх на перевірку. 
2
Під час обов’язкового стажування / практики за вибором 

будуть, якщо це можливо, створені спеціальні робочі групи у відповідних 

професійних сферах; стажери-юристи у них повинні також брати участь понад 

період, визначений § 48 абз. 1 реч. 1 аж до усного іспиту, якщо вони проводяться за 

місцем стажування/практики. 
3
Якщо стажери-юристи не складають письмовий 

іспит в передбачені у § 61 абз. 1 строки чи складають не повністю, вони можуть у 

випадках надзвичайної жорстокості до усного іспиту знову брати участь у робочій 

групі відповідно до реч. 2. 

(3) У робочих групах і в навчальних курсах можуть опрацьовуватись предмети, що 

не належать до відповідного періоду навчання. 

§ 51 Стажери-юристи у якості гостя 

(1) За заявою стажери-юристи можуть, за умови, що необхідні навчальні місця є в 

наявності, за погодження президентів вищих судів землі / урядів на певні періоди 

підготовчої служби бути переведеними до округу іншого вищого суду землі / 

урядового округу в межах території чинності Німецького закону про суддів в 

якості гостя-стажера. 

(2) 
1
Той, хто допущений до підготовчої служби в іншій землі на території чинності 

Німецького закону про суддів, може, за його заявою,, зі схвалення компетентного 

органу іншої землі проходити окремі розділи підготовки в якості гостя стажера в 

Баварії, якщо є відповідне вільне місце для практики. 
2
Про допуск в якості 

гостястажера, вирішує президент вищого суду землі / уряд. 

§ 52 Начальник по службі, прямий начальник 

(1) 
1
Начальниками по службі для стажерів-юристів є президенти вищих судів землі. 

2
Під час практики в суді землі, районному суді, в прокуратурі або адвокатурі 

Президенти судів землі також є начальниками по службі. 
3
На їхнє місце під час 

практики в районних судах начальниками по службі є президенти районних судів. 
4
У тій мірі, у якій уряди проводять стажування / практику (§ 45 абз. 2), президенти 

урядів є начальниками по службі. 

(2) Прямі начальники стажерів-юристів це відповідний керівник практики / 

стажування, інструктори практики і керівники робочих груп, до яких направлені 

стажери-юристи для стажування, а якщо таке стажування відбувається у 
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колегіальному суді, то таким начальником є й голови сенатів або палат. 

§ 53  Відпустка. Визнання періодів відпустки та відсутності на роботі через хворобу на 

підготовчій служби 

(1) 
1
Стажери-юристи йдуть у відпустку відповідно до положень для тимчасових 

державних службовців на підготовчій службі. 
2
Тривалість відпустки у кожному 

періоді навчання не може, як правило, перевищувати одну третину його тривалості. 

(2) 
1
Відпустка для відпочинку і з інших причин (за винятком спеціальної відпустки 

відповідно до абз. 4) входить у строк підготовчої служби. 
2
Періоди хвороби, як 

правило, тривалістю до трьох місяців за рік навчання зараховуються до підготовчої 

служби. 
3
Періоди по вагітності та пологах і по догляду за дитиною, як правило, не 

враховуватимуться на підготовчій службі. 

(3) Відпустка для відпочинку і з інших причин (за винятком спеціальної відпустки 

відповідно до абз. 4) під час стажування в судових органах та під час обов’язкової 

практики за вибором в професійних областях 1 і 6 надаються президентами вищих 

судів землі або визначеними ними органами, а під час стажування в сфері 

державного управління та обов'язкової практики за вибором в професійних 

областях 2, 4, 5 і 7 – урядами, а під час адвокатської практики і стажування за 

вибором в професійній сфері 3 – президентами районних судів. 

(4) 
1
У виняткових випадках стажерам-юристам до початку стажування / практики в 

юридичній фірмі (§ 48 абз. 2 реч. 1 п. 3) надається спеціальна відпустка зі втратою 

права на виплати з боку роботодавця, якщо потреби практики / стажування цьому 

не протистоять; тривалість спеціальної відпустки, як правило, складає до шести 

місяців, але не більше одного року. 
2
Про її надання рішення приймають президенти 

вищих судів землі, під час стажування, відповідно до § 48 абз. 2 реч. 1 п. 2 – 

відповідні уряди. 
3
Тривалість має як правило бути такою, що стажери-юристи в 

наступному навчальному році можуть бути включені без переривання. 

§ 54   Свідоцтва про стажування / практику 

(1) 
1
Про кожний період стажування складається підсумковий атестат. 

2
Окремі 

свідоцтва про підготовку повинні надаватись, якщо стажери-юристи під час 

періоду стажування належали до кількох місць практики. 

(2) 
1
Свідоцтва видаються керівниками стажування. 

2
Якщо стажери-юристи під час 

періоду стажування перебували під керівництвом декількох керівників, свідоцтво 

видається останнім з них; попередні керівники додають свої висновки. 
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(3) 
1
Свідоцтва повинні відображати картину здібностей, умінь, практичних 

навичок, працьовитості, стану освіти і лідерства. 
2
Вони повинні містити кількість 

та характер виконаної роботи. 
3
У свідоцтві має зазначатись, чи досягли стажери-

юристи мети стажування. 

(4) 
1
Керівники робочих груп повинні надати атестати закріпленим за ними 

стажерам-юристам відповідно до абз. 3. 
2
У робочій групі, у якій відбувається 

підготовка після проходження письмового іспиту, замість свідоцтва видаються 

підтвердження участі в робочій групі, де вказано, в якій події стажери-юристи 

брали участь. 

(5) У свідоцтві вказується підсумкова оцінка стажерів-юристів у відповідності з 

визначеними в § 4 п. 1 правилами оцінювання. 

(6) 
1
Якщо стажування відбулось на юридичному факультеті, замість атестату має 

бути виконане відповідне контрольне завдання (§ 48 абз. 4 реч. 1 п. 3, літера с). 
2
Якщо стажування / практика відбуваються у межах обов’язкового вибору, то для 

іншої частини цього періоду практики отримання свідоцтва не вимагається. 

§ 55 Звільнення 

(1) З підготовчої служби слід звільнити того, хто подав заяву про звільнення. 

(2) 
1
Стажери-юристи можуть бути звільнені, якщо є важлива причина. 

2
Важливою 

причиною, зокрема, є 

1. Настання під час підготовчої служби обставини, про яку відомо або згодом стає 

відомо, яка би виправдала відмову в допуску до підготовчої служби, 

2. Стажери-юристи не досягають достатнього прогресу в стажуванні / практиці, 

особливо коли вони протягом двох періодів підготовки не виявили відповідних 

задовільних результатів, 

3. Стажери-юристи протягом більше, ніж шести місяців не в змозі нести службові 

обов’язки, і не очікується, що вони протягом трьох місяців знову будуть придатні 

до служби і, отже, не будуть належним чином навчені. 

(3) Положення про публічну цивільну службу у зв'язку з припиненням служби 

державного службовця застосовуються відповідно. 

(4) Звільнення, у тому числі з застосуванням відповідних правил публічної служби, 

здійснюється президентами вищих судів землі за погодженням з відповідним 
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урядом. 

§ 56   Закінчення підготовчої служби 

(1) Стажери-юристи закінчують практичну підготовку 

1. З оголошенням загальної оцінки Другого юридичного державного іспиту, 

2. З доставкою письмового повідомлення, що іспит не складено, 

3. По закінченні останнього дня письмової частини Другого державного іспиту 

другого строку після завершення підготовчої служби (§ 48 абз. 1, реч. 1) або 

доповняльної підготовчої служби (§ 70 абз. 1 реч. 2), якщо іспит не складено або 

складено не повністю. Строки проведення письмового іспиту, періоди відпустки по 

вагітності та пологах і догляду за дитиною залишаються в розрахунках без 

урахування. 

(2) В той же час завершуються публічно-правові освітні відносини. 

Частина п'ята Другий юридичний державний іспит 

§ 57   Мета і значення іспиту 

(1) Другий юридичний державний іспит є випускним іспитом і кваліфікаційним 

іспитом у розумінні Закону про досягнення і кар'єру. 

(2) Другий юридичний державний іспит має конкурентну природу (ст. 94 абз. 2, 

реч. 1 Конституції) і повинен визначити, чи стажериюристи досягли мети навчання 

(§ 44 абз. 1) і, таким чином, на основі своїх знань, практичних навичок і загального 

образу їхньої особистості володіють кваліфікацією для зайняття посади судді (§ 5 

Abs. 1 DRiG), а також кваліфікацією для зайняття посад на четвертому 

кваліфікаційному рівні зі спеціалізацією в юстиції, а також управлінні і фінансах. 

§ 58 Сфери іспитів 

(1) 
1
Другий юридичний державний іспит охоплює всі обов'язкові предмети і обрану 

кандидатом професійну сферу з відповідними соціальними, економічними, 

політичними, і європейськоправовими принципами. 
2
У рамках областей права, що 

можуть бути предметом перевірки, можуть перевірятись питання з інших областей 

права в тій мірі, в якій вони зазвичай з’являються у практичній роботі. 
3
Перевірка 

може поширюватись на інші сфери права, якщо це потрібно лише для перевірки 

розуміння і методів роботи, немає необхідності засвідчувати детальні знання, і 

завдання може бути виконане в межах наданого часу за допомогою допоміжних 
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засобів, користування якими дозволене. 
4
§ 18 абз. 1 реч. 3 застосовується 

відповідно. 

(2) Обов'язковими спеціальностями є: 

1. Екзаменаційний матеріал Першого юридичного державного іспиту (§ 18 абз. 2), з 

урахуванням спрямованої на розширення і поглиблення знань практичної 

підготовки; 

2. У галузі цивільного права, трудового права (в тому числі процесу): 

a) відмова від спадщини і виконання заповіту в загальних рисах; 

b) цивільне процесуальне право (в тому числі Регламент [ЄС] No 44 / 2001 Ради ЄС 

про юрисдикцію і визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

комерційних спорах) і примусове виконання у цивільному процесуальному праві; 

c) процес у шлюбних справах і сімейних спірних справах, а також основи процесу в 

сімейні спори загалом; 

d) принципи процесу у справах за свідоцтвом про спадщину; 

е) судовий процес по трудових спорах (судова процедура тільки при постановленні 

рішення) в загальних рисах; 

3. У галузі кримінального права (в тому процесу): вилучення та конфіскація, 

кримінальний процес (без накладення арешту) 

4. У галузі публічного права (в тому числі процесу): 

a) із спеціального адміністративного права: 

будівельні норми і правила (за винятком частини 3 глави від 1 до 6 і без статей 45 і 

46 Баварських будівельних норм і правил) та право будівельного планування 

(тільки планування землекористування та забезпечення і допустимість проектів 

планування) 

принципи права керування шкідливими викидами, принципи водного права; 

b) особливі адміністративні процедури, адміністративно-судовий процес і 

адміністративно-процесуальне виконавче провадження; 

c) з податкового права: 
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право оподаткування (без оподаткування привілейованим цілей, виконання і 

кримінально-податкових положень) 

право оподаткування доходів (збір податку через вирахування податку на прибуток 

та податку на приріст капіталу тільки в загальних рисах). 

(3) професійні сфери: 

1. Правосуддя (додатковий матеріал іспиту в основних рисах): 

a) міжнародне приватне право, включно з положеннями міжнародного цивільного 

процесуального права (без міжнародного комерційного і корпоративного права); 

b) добровільна підсудність з кадастрових питань; 

c) правосуддя щодо неповнолітніх, у тому числі процесуальне право; 

d) Баварський кримінально-виконавчий закон, у тому числі утримання під вартою 

неповнолітніх (тільки принципи, послаблений режим, зв'язок із зовнішнім світом, 

вільний час та дисциплінарні заходи – відповідно без іншого спеціального режиму 

виконання покарання), а також засоби оскарження у кримінальновиконавчому 

праві. 

2. Управління / виконавча влада  Додаткові предмети / матеріал
1 
іспитів: a) 

основні принципи адміністративної організації;  b) законодавство про державну 

службу;  c) основні принципи адміністративного господарського права; d) 

дорожній рух і шляхи пересування; e) принципи права зонування та 

планування; 3. Адвокатура Додатковий матеріал / предмети іспитів: a) 

адвокатське професійне право і маркетинг; 

b) адвокатське право і гонорари адвокатів; 

c) тактика адвоката і ризики відповідальності адвоката, в тому числі ризики 

відповідальності адвоката у кримінальних справах 

d) профілактична юридична консультація, з точки зору адвоката; 

е) основи медіації; 

f) поглиблене вивчення вибраних окремих обов'язкових професійних областей з 

погляду адвокатури (тільки податкові аспекти адвокатури, тимчасові / запобіжні 

заходи, судова заборона і примусове виконання з погляду адвокатури); 
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4. Економіка 

Додатковий матеріал іспитів в основних рисах: 

a) біржове право і біржові цінні папери; 

b) право корпорацій (за винятком правил торгових книг); 

c) право недобросовісної конкуренції, антимонопольне право, право 

інтелектуальної власності і авторське право; 

d) інтернет-право (лише колізійне право, захист прав споживачів, авторське право, 

конкуренція і право товарних знаків, відповідальність за порушення особистісних 

прав, відповідно у цивільному праві); 

5. Трудове та соціальне право 

Додаткові предмети / матеріал іспитів: 

a) право трудового представництва на підприємстві; 

b) право колективних договорів; 

c) суд по трудових спорах без обмежень основами; 

d) принципи права соціального страхування, закон сприяння зайнятості та 

соціально-судовий процес, 

6. Міжнародне та європейське право 

Додаткові предмети / матеріал іспитів: 

a) міжнародне приватне право (міжнародне сімейне і спадкове право тільки в 

загальних рисах) з особливою увагою до міжнародних договорів і корпоративного 

права (за винятком міжнародного транспортного права), міжнародний цивільний 

процес і УНІТРУА; 

b) з європейського права зазначені в § 18 абз. 2 п. 6 області права без обмеження 

основними рисами, закони державної допомоги, торгівлі та соціальної політики, а 

також економічного і валютного союзу в основних рисах; 

7. Податкове право 

Додаткові предмети іспитів: 
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a) право податку з продажу; 

b) основні принципи корпоративного права; 

c) основні принципи належного обліку, основні принципи бухгалтерського права і 

балансування і податкове право; 

d) Принципи оцінки, а також право оподаткування спадкування та дарування; 

е) основні принципи фінансового судового процесу. 

§ 59 Екзаменаційна комісія 

1
Екзаменаційна комісія складається з шести членів, а саме  1. Головуючого члена 

(§ 7 абз. 1, реч. 2)  2. Члена з області правосуддя,  3. Двох членів з області 

юридичного консультування як професії, 4. Два члени з області управління. 

2
Для кожного члена відповідно до реч. 1 пп. 2, 3 і 4 призначається принаймні одна 

людина в якості заступника. 

§ 60 Екзаменатор 

(1) Екзаменаторам без особливого призначення є члени екзаменаційної комісії та 

їхні заступники. 

(2) Екзаменаторами можуть бути тільки: 

1. Судді і прокурори та інші посадові особи з кваліфікацією до зайняття посади 

судді, 

2. Адвокати і нотаріуси,  3. Юристи з бізнесу і трудового життя. 

(3) § 21 абз. 1 і 4 застосовуються з щодо екзаменаторів на Другому юридичному 

державному іспиті відповідно. 

§ 61 Допуск до письмової частини іспиту 

(1) 
1
Стажери-юристи, починаючи з закінчення практики на останньому місці 

стажування повинні взяти участь у Другому юридичному державному іспиті. 
2
Хто 

з власної відповідальності не бере участі в цьому іспиті, для того іспит вважається 

не складеним. 
3
Зобов'язання участі в іспиті не скасовується залишенням 

підготовчої служби. 
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(2) 
1
Допуск до письмової частини іспиту надається президентами вищих судів 

землі. 
2
Рішення про допуск повинне бути надане стажерам-юристам у письмовій 

формі. 
3
Для допуску до усної частини іспиту застосовується § 64 абз.3. 

(3) Допуск до письмової частини іспиту регулюється положеннями § 46 абз. 5 п. 1 і 

2 та абз. 6 пт. 1, 2 літера с і п. 3 відповідно. 

(4) Заява або визначення професійної сфери відповідно до § 49 абз. 4 вважається 

безвідкличним вибори професійної сфери для іспиту, включаючи можливі повтори. 

§ 62 Письмовий іспит 

(1) 
1
На письмовому іспиті протягом одинадцяти днів під належним наглядом 

виконуються відповідно по одній письмовій роботі в день. 
2
Час роботи становить 

п'ять годин. 

(2) Завдання своїм змістом повинні особливо тісно відображати практичні справи 

правового життя. 

(3) 
1
Слід виконувати: 

1. П'ять завдань з ключовою сферою в цивільному праві, в тому числі 

комерційному та корпоративному права, трудовому праві і процесуальному праві 

(§ 58 абз. 2 пп. 1 і 2.); одне з них має обов’язково містити трудове право, 

2. Два завдання з ключовою сферою в кримінальному праві, включаючи 

кримінальне процесуальне право (§ 58 абз. 2 пп. 1 і 3), 

3. Чотири завдання з ключовою сферою в публічному права, в тому числі 

процесуальному праві і податковому праві (§ 58 абз. 2 пп. 1 і 4.); одне з них 

повинне містити податкове право. 

2
Ключовою сферою окремих завдань може також бути європейське право (§ 58 абз. 

2 п 1, § 18 абз. 2 п. 6). 3 Принаймні, чотири завдання повинні стосуватись послуг у 

галузі юридичних консультацій та правотворчості. 

(4) 
1
Учасники іспитів можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною 

комісією допоміжні засоби. 
2
Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно. 

(5) Завдання на іспиті повинні бути уніфіковані; вони повинні бути поставлені у 

всіх місцях складання іспиту одночасно. 
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(6) 
1
Для кожного іспиту може бути призначений місцевий керівник іспиту і його 

заступник. 
2
Вони за дорученням і від імені головуючого члена екзаменаційної 

комісії діють для належного забезпечення проведення письмового та усного 

іспитів, зокрема залучають необхідний наглядовий персонал. 

§ 63   Правові наслідки неможливості 

(1) При неможливості або недоцільності (§ 10 абз. 6) застосовується наступне (§ 10 

пункт 1 і 5): 

1. Якщо виконано менше восьми письмових завдань, то не враховуються і виконані 

завдання; повинні бути, хоча б і з запізненням, виконані всі одинадцять письмових 

завдань. 

2. Якщо щонайменше вісім письмових завдань було виконано, слід керуватись 

наступним: 

a) якщо не були виконані одне або декілька завдань в першій частині (завдання 1 до 

6), виконані у цій частині готові завдання залишаються без розгляду; для задач 1-6 

слід згодом виконати відповідну рівноцінну роботу. 

b) Якщо одне або більше завдань у другій частині (завдання 7 11) не виконані, 

виконані у цій частині готові завдання залишаються розгляду; для задач 7 8 11 слід 

згодом виконати відповідну рівноцінну роботу. 

c) Якщо не виконано завдання в першій і другій частинах, всі роботи залишаються 

неврахованими; слід виконати всі одинадцять завдань. 

(2) 
1
Голова екзаменаційної комісії визначає терміни наступного виконання (як 

правило, наступна дата іспиту); наступне виконання не застосовується, якщо іспит 

не складено, тому що в більш ніж шести вже готових завдань досягнутий бал 

менше 4,00 (§ 64 абз. 3). 
2
У випадках нестерпних страждань екзаменаційна комісія 

може, відступивши від положень абз. 1, звільнити від наступного виконання 

невиконаних завдань повністю або частково. 
3
У разі надзвичайних страждань 

екзаменаційна комісія може звільнити наступного виконання ще три невиконані 

роботи. 
4
У випадках реч. 2 і 3 вже виконані завдання будуть прийняті до уваги. 

(3) 
1
Не складений або не повністю складений усний іспит має бути повністю 

перескладений у визначені Головою екзаменаційної комісії строки. 
2
У випадках 

нестерпних страждань екзаменаційна комісія за заявою ухвалює особливі умови 

для перескладення іспиту. 
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§ 64   Оцінка роботи на іспиті; 

Допуск до усної частини іспиту 

(1) 
1
Письмові роботи оцінюються двома екзаменаторами незалежно один від 

одного кожна однією окремою оцінкою. 
2
Якщо в іспити бере участь більше, ніж 

150 учасників, для оцінки робіт може залучатись більше ніж два екзаменатори. 
3
Положення § 30 абз. 1 реч. 3 і 4, а також абз. 3 і 4 застосовуються відповідно. 

(2) 
1
Загальна оцінка письмового іспиту обчислюється як сума балів за письмові 

роботи і ділиться на одинадцять. 
2
При неврахуванні окремих робіт число 

одинадцять зменшується відповідно. 

(3) 
1
Той, хто у письмовій частині іспиту досяг загальний середній бал щонайменше 

3,72 і не отримав бал, нижчий ніж 4,00 в більш ніж шести роботах, допускається до 

усного іспиту. 
2
При неврахуванні окремих робіт, число шість зменшується 

1. Якщо не враховуються одна або дві роботи, до п'яти, 2. Якщо не враховуються 

більше робіт, до чотирьох. 

3
Той, хто не допущений відповідно до пункту 1 і 2 до усного іспиту, вважається 

таким, що не склав іспит. 

(4) 
1
Окремі оцінки, загальна оцінка за письмовий іспит, а також розрахований 

відповідно до абз. 3 правовий наслідок надаються учасникам іспитів у письмовій 

формі. 
2
У разі допуску до усного іспиту надання оцінок здійснюється разом з 

запрошенням до усного іспиту. 

§ 65 Усний іспит 

(1) 
1
Усний іспит охоплює визначені в § 58 області іспиту. 

2
Іспит приймають 

екзаменаційні комісії як правило в Мюнхені і Нюрнберзі. 

(2) 
1
Екзаменаційні комісії на усному іспиті складаються відповідно з чотирьох 

екзаменаторів, кожний з яких відповідно представляє цивільне і трудове право, 

кримінальне право, публічне право і обрану професійну область. 
2
Один із 

екзаменаторів головує. 
3
Екзаменатори повинні постійно бути присутніми під час 

усного іспиту. 

(3) 
1
Для кожного учасника іспиту повинна бути передбачена загальна тривалість 

іспиту біля 50 хв. 
2
Більше п'яти учасників іспиту не може брати участь разом. 
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(4) 
1
Кандидати можуть використовувати тільки схвалені екзаменаційною комісією 

допоміжні засоби. 
2
Вони повинні придбати допоміжні засоби самостійно. 

(5) 
1
Головуючі члени екзаменаційних комісій керують проведенням усних іспитів. 

2
Вони піклуються про дотримання вимог іспиту та підтримання порядку. 

3
Вони 

можуть допускати до присутності на іспиті юристів-стажерів, і, у виняткових 

випадках, інших осіб. 
4
Слухачі, які не дотримуються їхніх наказів, можуть бути 

видалені з екзаменаційної аудиторії. 
5
Результат іспиту оголошується учасникам без 

присутності сторонніх. 

§ 66   Оцінка усного іспиту 

(1) 
1
В усному іспиті виставляються чотири окремі оцінки, а саме 1. Оцінка з 

цивільного та трудового права (§ 58 абз. 2 п. 1 і 2), 2. Оцінка з кримінального права 

(§ 58 абз. 2 п. 1 і 3),  3. Оцінка з публічного права (§ 58 абз. 2 п. 1 і 4), 

4. Оцінка з обраної професійної сфери (§ 58 абз. 3), яка враховується двічі при 

розрахунку підсумкової оцінки відповідно до реч. 2. 

2
Загальна оцінка усного іспиту розраховується як сума окремих показників, 

поділена на п'ять. 

(2) 
1
Екзаменаційні оцінки під час усного іспиту і загальна оцінка іспиту 

обговорюються спільно всіма екзаменаторами і вирішуються більшістю голосів. 
2
За 

рівності голосів вирішальним є голос головуючого члена. 

§ 67   Загальна оцінка іспиту 

(1) 
1
Після усного іспиту екзаменаційна комісія визначає загальну оцінку іспиту. 

2
Вона розраховується як трикратна загальна оцінка письмового іспиту, додана до 

загальної оцінки усного іспиту і поділена на чотири. 

(2) 
1
Головуючі члени екзаменаційних комісій оголошують окремі оцінки і суми 

балів та підсумкові оцінки усного іспиту і загальну оцінку та суму балів по 

закінченні усного іспиту. 
2
Таким чином, іспит вважається складеним. 

(3) Іспит вважається не складеним, якщо загальна оцінка іспиту нижча, ніж 

"задовільно" (4,00 бали). 

§ 68 Атестат іспиту 
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1
Ті, хто склав іспит отримують атестат, в якому наведено загальну оцінку іспиту з 

рівнем оцінки і числом балів, в якому наведено обрану професійну область. 
2
Надання атестату в електронній формі виключається. 

3
Учасники іспитів, які не 

склали іспит, отримують повідомлення у письмовій формі. 

(2) Будь-яка особа, яке склала іспит, може носити найменування (титул) "юрист-

ассессор" / "юрист ассессор" (Ass. Юр.). 

§ 69 Установлення номера у списку 

(1) 
1
Кожному учаснику іспиту, який склав іспит, на основі його загальної оцінки 

іспиту визначається його номер у списку учасників. 
2
За однакової загальної оцінки 

іспиту, кращий результат при виконанні письмового завдання має перевагу, при 

однакових результатах письмового і усного іспитів дається один і той же номер. 
3
У 

цьому випадку наступним дається номер, що випливає після врахування всіх 

однакових номерів так, як вони видавались би по порядку. 

(2) Учасники іспитів отримують свідоцтво з цим порядковим номером. 

(3) 
1
У свідоцтві про порядковий номер вказується, як багато кандидатів отримали 

який результат і скільки студентів склали іспит. 
2
Якщо певний порядковий номер 

даний кільком учасникам іспиту, їх кількість має бути зазначено. 

§ 70   Повторення іспиту; Повторення іспиту для поліпшення оцінки 

(1) 
1
Кандидати, що не склали іспит, можуть один раз перескласти іспит. 

2
Для цього 

вони повинні відповідно до § 71 пройти ще одну підготовчу службу протягом 6 

місяців (доповняльну підготовчу службу) і взяти участь у першому ж наступному 

Другому юридичному державному іспиті, що слідує за її закінченням. 
3
§ 61 абз. 1 

реч. 2 і 3, абз. 2 і 3 застосовуються відповідно. 

(2) 
1
Учасники іспиту, які при його повторенні відповідно до абз. 1 не склали іспит, 

можуть повторити його, якщо в одній зі спроб вони отримали оцінку не нижче 3,00. 
2
Вони повинні взяти участь у другій спробі скласти іспит не пізніше, ніж на 

третьому іспиті, що слідує після другої спроби скласти іспит. 
3
Якщо вони 

перевищують цей строк з причини, за яку самі несуть відповідальність, то § 61 абз. 

1 реч. 2 застосовується відповідно. 
4
Заява про допуск до другого повтору іспиту 

подається не пізніше, ніж за два місяці до початку іспиту; якщо між доставкою 

повідомлення про результат першої повторної спроби і наступною датою іспиту 

залишається коротший строк, заява має подаватися відразу після отриманого 
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повідомлення. 
5
Рішення про допуск до письмової частини іспиту приймає член 

екзаменаційної комісії. 
6
Якщо учасник іспиту, не подавши заяву, не бере участь у 

другій спробі скласти іспит з причин, що не залежать від нього, то він повинен 

негайно повідомити ці причини екзаменаційній службі землі і довести їх; у разі 

хвороби на вимогу екзаменаційної служби землі її слід підтвердити довідкою 

районного судового лікаря або відділу охорони здоров'я. 

(3) 
1
§ 15 абз. 2 і 3, § 36 абз. 5 і 6 застосовуються відповідно. 

2
Головуючий член 

екзаменаційної комісії повинен вжити необхідних заходів, якщо оцінки 3,00 

відповідно до абз. 2 реч. 1 немає, тому що учасник іспитів не склав одну чи обидві 

спроби іспиту відповідно до § 63 абз. 2 реч. 1, § 64 абз. 3. 

(4) Ще одна спроба скласти іспит після додатково повторення підготовчої служби 

не допускається. 

(5) Про допуск до письмової частини повторення іспиту для поліпшення оцінки (§ 

15) рішення приймає головуючий член екзаменаційної комісії. 

§ 71   Доповняльна підготовча служба 

(1) Заява про прийняття до доповняльної підготовчої служби подається протягом 

одного місяця отримання повідомлення про те, що Другий юридичний державний 

іспит не був складений з першого разу, до Президента того вищого суду землі, в 

окрузі якого раніше було завершено підготовчу службу. 

(2) 
1
За заявою до президентів вищих судів землі учасника іспитів може бути 

звільнено від проходження доповняльної підготовчої повністю або частково 

цілому. 
2
У цьому випадку заяву про допуск до повторного іспиту слід подавати не 

пізніше, ніж за два місяці до початку іспитів до екзаменаційної служби землі за 

умови, що ще не надано допуск компетентним Президентом вищого суду землі. 
3
Про допуск до письмової частини іспиту у випадку реч. 2 вирішує головуючий 

член екзаменаційної комісії. 
4
§ 70 абз. 2 реч. 6 застосовуються відповідно. 

(3) 
1
§§ 44 і далі застосовуються відповідно до їхнього смислу. 

2
Президенти вищих 

судів землі, здійснюють поділ підготовчої служби за погодженням з відповідними 

урядами. 
3
Загальне керівництво стажуванням здійснюють президенти вищих судів 

землі, а в тій мірі, в якій стажери-юристи проходитимуть практику в одному з в § 

48 абз. 2 реч. 1, п. 2 місці практики, відповідні уряди. 

(4) Учасники іспитів, які не склали й повторного іспиту, більше не допускаються ні 

до підготовчої служби, ні до публічно-правових освітніх відносин, навіть якщо 
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вони задовольняють вимогам, передбаченим для другого повторення іспиту. 

Частина шоста Перехідні та прикінцеві положення 

§ 72 Перехідні положення 

1
Носити найменування (титул), зазначений у § 17 абз. 2, також має право той, хто 

склав Перший юридичний державний іспит як іспит по закінченні вищої школи у 

межах чинності Німецького закону про суддів. 
2
Ті, хто склав Другий юридичний 

державний іспит до дати іспиту 2007 / 1, може продовжувати використовувати 

назву "Ассессор". 

§ 73 Набрання чинності 

Це Положення набирає чинності з 1 липня 2003 року. Мюнхен, 13 жовтня 2003 року 

Баварське міністерство юстиції Д-р Манфред Вайс, державний міністр 

Баварське міністерство внутрішніх справ Гюнтер Бекштайн, державний міністр 

Баварське міністерство з питань науки, навчань і мистецтва Д-р Х. С. Ганс Цегетмеіер, 

державний міністр 

Баварське міністерство фінансів  Професор д-р Курт Фальтльгаузер, державний міністр 

Баварське міністерство праці та соціальних справ, сім'ї та жінок Кріста Стівенс, 

державний міністр 
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ДОДАТОК В: РЕГЛАМЕНТИ З НАВЧАННЯ ТА АТЕСТАЦІЇ НА 
ЮРИДИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ МЮНХЕНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ЛЮДВІГА МАКСИМІЛІАНА4  
 
  
Порядок навчання та іспитів Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені 
є статутом цього університету. Він випливає з уповноваження врегулювати 

навчання, яке установлене в Баварському законі про вищу школу і Положенні про 

підготовку та іспити юристів (JAPO). 

Цей Статут регулює — у певному розумінні подібно до JAPO загальні аспекти 

навчання, необхідні іспити, їхню організацію, різні типи курсів та кваліфікацію з 

іноземної мови. Крім того, цей Статут регулює іспити, що не є державними 

іспитами, а є так званими "університетськими іспитами". У додатку No 7 

визначаються предмети, якими слід оволодіти у процесі навчання. 

Відповідно до ст. 13 абз. 1 реч. 2 в поєднанні зі ст. 58 абз. 1 реч. 1, абз. 2 і ст. 61 абз. 

2 реч. 1 і 2 Баварського закону про вищу школу (BayHSchG) і § 38 реч. 2 

Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO
2
) від 13 жовтня 2003 року в 

чинній редакції, Універ ситет Людвіга-Максиміліана в Мюнхені прийняв наступне 

положеня: 

§ 1 Сфера дії, програма навчання 

1
Юридичний факультет пропонує програму навчання у галузі права 

(правознавство) разом з Першим юридичним іспитом. 
2
Перший юридичний іспит 

складається з Юридичного університетського іспиту і Першого юридичного 

державного іспиту. 
3
Цей Порядок навчання та іспитів визначає програму навчання, 

засновану на Положення про підготовку та іспити юристів (JAPO) від 13 жовтня 

2003 року з внесеними змінами, а також зміст і порядок університетських іспитів в 

рамках цієї програми щодо вимог до іспитів та порядку їх складання. 

Розділ 1: Програма навчання з правознавства 

§ 2 Цілі навчання 

Цілями навчання в рамках програми правової науки зі складанням Першого 

                                            
4 Цей документ було перекладено українською Центром міжкультурних спеціалізованих комунікацій та 

гармонізації термінології та опубліковано у Білій книзі реформування української юридичної освіти. 

Редактори: О.Шаблій, Р.Мельник, Б.Шльоер, Київ, 2015 [Електронний ресурс] Режим доступу: 

http://zdr.knu.ua/images/2015/2015-06/26/Bila_knyga.pdf  

http://zdr.knu.ua/images/2015/2015-06/26/Bila_knyga.pdf
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юридичного іспиту є професійна кваліфікація закінченої вищої освіти та вступного 

іспиту для практичного навчання в якості юриста-стажера (Перший юридичний 

іспит), чим надається підтвердження, що студенти розуміють і застосовують право 

і мають необхідні знання з предметів іспитів разом з їхніми історичними, 

соціальними, економічними, політичними, філософсько-правовими і європейсько-

правовими взаємозв’язками. 

§ 3 Нормативний термін навчання 

1
Стандартний період навчання в розумінні ст. 57 абз. 1 реч. 1 Баварського закону 

про вищу школу становить відповідно до § 22 абз. 3 Положення про підготовку та 

іспити юристів для всього часу навчання, включаючи період часу для Першого 

юридичного іспиту, дев'ять з половиною академічних півріч. Максимальний обсяг 

обов'язкових курсів становить 169 академічних годин (SWS). 

§ 4 Початок навчання 

Порядок навчання та іспитів орієнтується на те, що початок навчання припадає на 

зимовий семестр. 

§ 5 Зміст навчання і галузі перевірки здобутих знань 

(1) Вивчення правової науки зі складенням Першого юридичного іспиту охоплює 

галузі перевірки Першого юридичного державного іспиту (§ 18 Положення про 

підготовку та іспити юристів) і одну із обраних студентом ключових сфер за його 

бажанням (абз. 2, § 6 абз. 5, § 7). 

(2) Ключовими разом з вибраними з навчальної програми (§ 7) сферами перевірки 

є: 

1) основи правових наук; 

2) кримінальне правосуддя, захист у кримінальних справах та профілактика / 

превенція; 

3) законодавство про конкуренцію / антимонопольне право, інтелектуальну 

власність та інформаційне право; 

4) підприємницьке право: корпоративне право, право ринків капіталу і 

законодавство про неспроможність / банкрутство; 

5) підприємницьке право: трудове та соціальне право; 
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6) підприємницьке право: національне, міжнародне та європейське податкове 

право; 

7) міжнародне, європейське і закордонне приватне та процесуальне право; 

8) публічне економічне та інфраструктурне право; 

9) міжнародне та європейське публічне право. 

(3) 
1
Зміст навчання враховує судову, управлінську та юрисконсультаційну 

практики, в тому числі необхідні ключові навички / кваліфікації, такі як управління 

переговорами, навички спілкування, ораторське мистецтво / риторика, медіація, 

посередництво, вчення про допитування і комунікативні навички (§§ 2 реч. 1, 23 

абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів). 
2
Зміст та навички / 

кваліфікація пропонуються зокрема в рамках міждисциплінарних практично 

орієнтованих навчальних заходів (§ 9 абз. 3 п. 6). 

§ 6 Структура програми навчання 

(1) 
1
Програма навчання ділиться на такі фази: базову, середню, повторення та 

поглиблення. 
2
На додаток до вивчення основних предметів у розумінні § 18 абз. 2 

Положення про підготовку та іспити юристів, яке відбувається в усіх фазах 

навчання, під час середньої фази додається вивчення ключових сфер. 

(2) 
1
Під час базової фази студентам надаються базові знання, які спрямовують до 

інтенсивного власного вивчення права і його критичного осмислення. 
2
Поряд із 

вивченням цивільного права, публічного права і кримінального права у відповідних 

однорічних курсах студенти-юристи ознайомлюються з історичними, соціальними, 

економічними, політичними, філософсько-правовими та європейсько-правовими 

основами права. 
3
Базова фаза завершується успішним прослуховуванням базових 

курсів, письмовою контрольною роботою з одного із предметів базової фази і 

складанням проміжних іспитів. 

(3) 
1
У середній фазі розширюються отримані під час базових курсів знання і 

закладаються основи для поглибленої підготовки до іспитів. 
2
У центрі цієї фази 

знаходиться вивчення обов'язкових предметів у розумінні § 18 абз. 2 Положення 

про підготовку та іспити юристів. 
3
На цій основі здійснюється розв’язання 

складних завдань для просунутих. 
4
Водночас у середній фазі починається навчання 

в ключових сферах. 

(4) 
1
У фазі повторення і поглиблення студенти повинні отримати можливість 
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шляхом підготовчих курсів та великих за обсягом курсів письмових контрольних 

робіт (пробні іспити), колоквіумів та інших курсів для просунутих, які 

пропонуються відповідно до можливостей професорсько-викладацького складу, 

вдосконалити свої знання з огляду на Перший юридичний державний іспит. 
2
Разом 

із тим фаза повторення і поглиблення використовується для розвитку й наукового 

проникнення в ключову (обрану студентом – прим. перекл.) сферу. 

(5) 
1
Ключові сфери слугують для доповнення навчання, поглиблення знань із 

пов'язаних з ними обов'язкових предметів, спеціалізації в обраних галузях і, де 

вони мають міждисциплінарні й міжнародні взаємозв’язки, їхнього опанування. 
2
Ключова сфера охоплює не менше 16 і не більше 24 академічних годин. 

3
У ній 

міститься не більше ніж 50 % навчальних заходів, що поглиблюють обов'язкові 

предмети в розумінні § 18 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів. 
4
Вивчення ключових сфер зазвичай починається в середній фазі відповідного, що 

належить до обов'язкових предметів періоду навчання (цивільне право, публічне 

право і кримінальне право). 
5
Навчальні заходи в ключових сферах пропонуються 

згідно з можливостями професорсько-викладацького складу. 
6
При цьому 

гарантується, що ті студенти, які відповідно до навчальної програми почали 

вивчати ключову сферу, за регулярного перебігу навчання зможуть продовжити 

вивчення всіх обов’язкових предметів і ключових сфер та необхідних 

доповняльних предметів (§ 9 абз. 3 пп. 2–4) до кінця нормального строку навчання 

для складання Першого юридичного іспиту (§ 47 абз. 1 реч. 1). 

§ 7 Програма навчання 

Послідовність навчання випливає з навчальної програми (див. Додаток). 

§ 8 Регулярне навчання 

1
Студенти повинні кожного семестру взяти участь у належній кількості 

обов'язкових навчальних заходів (лекцій) та, після початку вивчення ключових 

сфер навчання, в належній кількості обов’язкових заходів з поглиблення знань, 

ключових заходів і додаткових заходів у обраній ними ключовій сфері, на власну 

відповідальність відвідуючи їх, так що ключові сфери навчання в цілому займуть 

не менше 16 і не більше 24 академічних годин. 
2
Крім того, вони повинні брати 

участь у заняттях, що супроводжують лекції, в узгоджених між собою курсах 

повторення і поглиблення вивченого матеріалу, а також у заняттях з одержання 

ключових кваліфікацій / навичок в обсязі до 40 академічних годин. 
3
Максимальний 

обсяг навчальних заходів становить 169 академічних годин. 

§ 9 Навчальні заходи, форми викладу матеріалу 
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(1) Цілі і завдання навчання досягаються шляхом, зокрема, наступних навчальних 

заходів та використання таких форм викладу матеріалу: 

Лекції (V)  Базові курси (GK)  Вправи (U)  Вправи для просунутих 

(FU)  Підготовка до іспитів (EX) Курси написання письмових контрольних робіт 

(KK) Семінари та історичні читання (S) Повторні курси (REP) Колоквіуми 

(K) Підручники (T) Робочі групи (AR) Майстер-класи (W) 

(2) У рамках окремих заходів розрізняють обов'язкові, обов'язкові з поглибленням, 

обов'язкові ключові, додаткові і повторні та поглиблювальні заходи й 

міждисциплінарні заходи, пов'язані з практикою. 

(3) При цьому: 

1. Обов'язкові заходи – це ті, що містять необхідну для Першого юридичного 

державного іспиту навчальну програму. 

2. Обов'язкові поглиблювальні заходи – це ті, що розвивають і поглиблюють 

необхідну для Першого юридичного державного іспиту навчальну програму, 

забезпечуючи частину обов'язкового матеріалу Юридичного університетського 

іспиту в обраній ключовій сфері. 

3. Ключові обов'язкові курси – це ті, на яких студенти поглиблюють обов’язковий 

матеріал Юридичного університетського іспиту в обраній ключовій сфері. 

4. Доповняльні заходи – це такі, що містять додатковий матеріал для доповнення і 

поглиблення обов’язкового матеріалу в обраній ключовій сфері. 

5. Повторні та поглиблювальні заходи – це ті, з допомогою яких відбувається 

подальше поглиблення і цілеспрямована підготовка до Першого юридичного 

державного іспиту. 

6. Міждисциплінарні заходи, пов'язані з практикою – це ті, що у тісному зв'язку з 

судовою, адміністративною, адвокатською та юрисконсультативною практикою 

допомагають засвоєнню обов'язкових або ключових знань зі спрямуванням на 

одержання ключових навичок. 

(4) Заходи у значенні абз. 3 пп. 4–6 можуть бути за рішенням декана доповнені, 

змінені або скасовані. 

§ 10 Докази успішності, давність свідоцтв 

(1) 
1
Студенти мають прослухати базові курси з цивільного, публічного і 
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кримінального права, а також скласти з кожного курсу відповідно один доказ 

успішності. 
2
Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 20–23. 

(2) 
1
Студенти мають скласти проміжний іспит з цивільного, публічного і 

кримінального права. 
2
Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 27–35. 

(3) 
1
Студенти мають взяти участь у навчальному заході з базової спеціальності 

(див. § 7, Додаток I. 4.) і виконати доказ успішності з цього фаху. 
2
Вимоги до 

перевірки і її процедуру регулює § 18. 

(4) 
1
Студенти повинні відвідати семінар або еквівалентний навчальний захід, що 

охоплює історичні, соціальні, економічні, політичні, філософсько-правові та 

європейсько-правові основи права, на якому, зокрема, особливо важливою є 

технологія і практика самостійної наукової діяльності, і взяти участь у виконанні 

доказу успішності по завершенні (основний семінар). 
2
Вимоги до перевірки і її 

процедуру регулює § 19. 

(5)
1
Студенти відповідно до § 24 абз. 2 Положення про підготовку та іспити юристів 

мають взяти участь у навчальному заході з іноземною мовою з правознавства або в 

мовному курсі зі зв’язком з правовою наукою, а також виконати відповідний доказ 

успішності. 
2
Вимоги до перевірки і її процедуру регулює § 26. 

(6) 
1
Студенти мають відповідно до § 24 абз. 1 реч. 1 Положення про підготовку та 

іспити юристів взяти участь у вправах для просунутих в цивільному праві, 

публічному праві і кримінальному праві, а також виконати відповідний доказ 

успішності. 
2
Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 20, 24 і 25. 

(7) 
1
Студенти повинні також в обраних сферах поглиблення, ключових і 

доповняльних сферах взяти участь у навчальних заходах і скласти Юридичний 

університетський іспит. 
2
Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 36–51. 

(8) Докази успішності відповідно до абз. 5 і 6 не повинні відповідно до § 24 абз. 3 

Положення про підготовку та іспити юристів при реєстрації на Перший юридичний 

державний іспит бути виконані раніше ніж дванадцять років тому. 

§ 11 Практичні періоди навчання 

Участь у практичних періодах навчання визначається відповідно до § 25 

Положення про підготовку та іспити юристів. 

§ 12 Студентська консультація 
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(1) 
1
Центральна студентська консультація Університету ЛюдвігаМаксиміліана в 

Мюнхені надає інформацію та консультації з міждисциплінарних проблем. 
2
До неї 

слід звертатись, зокрема: 

– до початку навчання, якщо є певні сумніви; – перед зміною навчальної 

програми;  – в усіх випадках обмежень допуску. 

(2) 
1
Академічне консультування належить до відповідальності юридичного 

факультету і здійснюється визначеними факультетом для цієї мети академічними 

консультантами. 
2
До нього слід звертатись: 

– з питань планування, що виникають у процесі навчання; – після невдалих 

іспитів;  – після зміни університету. 

§ 13 Визнання компетенцій 

(1) 
1
Періоди навчання, результати навчання та іспитів на іншій навчальній програмі 

Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені або в інших державних чи 

визнаних державою університетах у Федеративній Республіці Німеччина, в 

результаті успішної участі в дистанційному навчанні на навчальній програмі 

державного або визнаного державою університету в Федеративній Республіці 

Німеччина або в навчальних програмах в університетах за кордоном мають бути 

зараховані, якщо немає істотних відмінностей стосовно одержаних компетенцій / 

навичок (результатів навчання). 
2
Те саме стосується періодів навчання, курсових та 

іспитів державного або визнаного державою університету в Баварії в рамках 

іншого навчання відповідно до статті 56 абз. 6 пп. 1 і 2 Баварського закону про 

вищу школу, в спеціальних навчальних програмах відповідно до ст. 47 абз. 3 реч. 1 

Баварського закону про вищу школу або у Віртуальному університеті в Баварії. 

(2) 
1
Компетенції, які були набуті в рамках навчання з підвищення освітнього рівня 

відповідно до статті 56 абз. 6 п. 3 Баварського закону про вищу школу або поза 

системою вищої освіти можуть бути враховані, якщо вони еквівалентні. 
2
Одержані 

поза межами вищої школи компетенції можуть бути враховані в обсязі, не 

більшому ніж половина необхідної компетенції. 

(3) 
1
Для зарахування навчання в закордонному університеті або на іншій 

навчальній програмі застосовується § 22 абз. 1 реч. 5 Положення про підготовку та 

іспити юристів. 
2
Для визнання доказів успішності, які є передумовою допуску до 

Першого юридичного державного іспиту, слід керуватись § 24 Положення про 

підготовку та іспити юристів. 
3
§ 5а абз. 1 реч. 2 і § 112 Закону про судоустрій 

Німеччини залишаються в силі. 
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(4) 
1
Якщо зараховуються навчання або іспити, оцінки за них, якщо системи 

оцінювання збігаються, повинні бути прийняті і включені відповідно до правил 

іспитів з розрахунку підсумкової оцінки. 
2
Зараховані оцінки зазначаються і факт 

їхнього прийняття відображається у відповідному свідоцтві/атестаті. 
3
Якщо 

системи оцінювання не збігаються, зараховані навчання і іспити відповідно до § 1 

Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого 

юридичного іспитів від 3 грудня 1981 року (BGBl. І С. 1243) в його поточній версії 

(JurPrNotSkV) враховуються перерахуванням оцінки і подальшими діями 

відповідно до реч. 1 і 2. 

(5) 
1
Документи, необхідні для визнання оцінок, мають бути представлені студентом 

не пізніше ніж наприкінці першого після зарахування на навчання до Університету 

Людвіга-Максиміліана в Мюнхені семестру до визначеного відповідно до абз. 7 

органу, якщо повинні бути враховані періоди навчання і іспитів, які були виконані 

в рамках даного курсу до зарахування до Університету Людвіга-Максиміліана в 

Мюнхені. 
2
Зарахування періодів навчання, курсових робіт та іспитів, які виконані 

після реєстрації на навчання до Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені і 

виконані в цьому навчальному курсі, документи мають бути представлені в 

наступному за поточним семестрі. 
3
Доказ періодів часу, які мають бути зараховані, 

забезпечується поданням залікової книжки університету, у якому було завершене 

це навчання. 
4
Для визнання курсових робіт та іспитів необхідно надати свідоцтво 

того університету, у якому відбулось навчання та складання іспитів. У ньому має 

бути зазначено: 

1) які окремі іспити (усні та / або письмові), з яких екзаменаційних предметів було 

складено в рамках загального іспиту; 

2) які іспити було складено фактично;  3) оцінки курсових та іспитів, і, де це 

можливо, спеціальні оцінки
1
; 4) оцінки покладеної в основу оцінювання системи; 

5) для навчальних програм з бальною системою оцінювання за окремі навчальні 

заходи, в яких отримані оцінки за курсові та іспити, що підлягають зарахуванню, 

отримані оцінки і бали, а також можливі оцінки і бали, які необхідні для успішного 

завершення навчання; 

6) обсяг окремих навчальних заходів / курсів, в яких було виконано завдання на 

іспитах, в академічних годинах; 

7) чи загальний іспит на основі представлених результатів не слід вважати 

нескладеним, або таким, що є нескладеним з інших причин. 
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5. Для визнання отриманих за межами вищих навчальних закладів компетенцій / 

навичок має бути надано адекватні підтверджуючі документи (свідоцтва, атестати, 

сертифікати, інша документація тощо). 

 (6) Для довідок та документів, які видані іноземною мовою, може бути висунуто 

вимогу надати завірений переклад німецькою мовою. 

(7) 
1
Щодо визнання періодів навчання, а також результатів іспитів, то це вирішує 

екзаменаційна комісія університету (§ 42), а якщо йдеться про докази успішності на 

Юридичному університетському іспиті, за базовою спеціальністю (§ 10 абз. 3) та за 

основний семінар (§ 10 абз. 4), то рішення приймає екзаменаційна комісія з 

проміжних іспитів (§ 31), щодо зарахування результатів проміжного іспиту (§ 10 

абз. 2) та базових курсів (§ 10 абз. 1), та, крім того, інших питань, декан, у 

сумнівних випадках, після консультації з компетентним представником відповідної 

спеціальності. 
2 
Для часткових іспитів у межах базових курсів або завдань для 

просунутих рішення приймає керівник відповідного навчального заходу, що надає 

остаточне підтвердження успішності. 

§ 14 Допоміжні засоби; обман, порушення порядку; недійсність іспиту 

(1) 
1
Учасники іспиту при його складанні можуть відповідно до цього положення 

використовувати (§§ 31, 42) лише допущені екзаменатором або екзаменаційною 

комісією університету чи екзаменаційною комісією з проміжних іспитів допоміжні 

засоби. 
2
Ці засоби слід придбати самостійно. 

3
Учасники іспиту не мають право 

використовувати будь-яку зовнішню допомогу. 
4
У разі необхідності вони повинні 

ідентифікувати себе за допомогою студентського квитка, подавши його разом із з 

офіційним посвідченням особи з фотокарткою. 

(2) 
1
Якщо кандидат намагається вплинути на результат іспиту в рамках цього 

положення шляхом обману або з використанням незатверджених допоміжних 

засобів чи зовнішньої допомоги (обману), його результат оцінюється як 

"незадовільний" (0 балів); як спроба застосувати недопустимі допоміжні засоби для 

письмових доказів успішності визнається вже володіння не допущених допоміжних 

засобів під час або після видачі завдань іспиту. 
2
Той, хто порушує порядок 

проведення іспиту, може бути видалений з нього із забороною продовжити 

складення іспиту; в цьому разі відповідний іспит оцінюється як "незадовільний" (0 

балів). 

(3) У важких або повторних випадках (абз. 2) студент може бути виключений з 

іспиту і усунений від подальшого виконання однієї чи усіх контрольних робіт. В 

останньому випадку студент відповідно до статті 49 абз. 2 п. 3 Баварського закону 
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про вищу школу відраховується з університету. 

(4) 
1
Якщо існує підозра в зберіганні недозволених допоміжних засобів, наглядова 

особа, а також спеціально уповноважені особи мають право вилучити недозволені 

допоміжні засоби, а відповідальні за проведення іспитів зобов'язані сприяти 

з'ясуванню обставин і видати наявні допоміжні засоби. 
2
Допоміжні засоби, які 

внаслідок змін підлягають вилученню, залишаються учасникам іспитів до 

завершення контрольної роботи, але не довше, ніж до кінця часу, визначеного на 

опрацювання завдання. 
3
Обман з визначеними в абз. 2 правовими наслідками 

чинить також той, хто запобігає вилученню допоміжних засобів, відмовляється від 

виявлення обставин або змінює ці засоби після встановлення факту порушення. 

(5) 
1
Компетенцією для визначення того, чи має місце обман або порушення 

порядку, а також для визначення правових наслідків і уповноваження контрольних 

осіб на проміжних іспитах володіє екзаменаційна комісія з проміжних іспитів, для 

університетського іспиту – університетська екзаменаційна комісія, щодо інших 

питань – відповідний керівник навчального заходу, в екстрених випадках – особи, 

відповідальні за нагляд. 
2
У випадках, передбачених абз. 3, декан за погодженням з 

головою відповідної екзаменаційної комісії чи з керівником навчального заходу 

вирішує справу про виключення. 

(6) Якщо студент під час складання іспиту вчинив обман, використовував не 

затверджені допоміжні засоби або чинив спроби їхнього використання, і якщо цей 

факт виявився після видачі свідоцтва, то оцінка іспитів відповідно до абз. 2 реч. 1 

має бути скоригована. 

(7) 
1
Якщо передумови для приймання частини іспиту не були виконані і студент 

намагався ввести в оману з цього приводу, і цей факт став відомий лише після 

видачі свідоцтва, помилку може бути виправлено шляхом складання частини 

іспиту. 
2
Якщо студент умисно призвів до обману, який дав йому змогу скласти 

частину іспиту, ця частина оцінюється як "незадовільна" (0 балів). 

(8) 
1
До прийняття рішення відповідно до абз. 6 і абз. 7 реч. 2 студента слід 

заслухати. 
2
Рішення приймається деканом після погодження з відповідним головою 

екзаменаційної комісії або з відповідним керівником навчального заходу. 

(9) 
1
Помилково видане свідоцтво має бути скасоване та вилучене і, за необхідності, 

замінене повідомленням згідно з § 34 абз. 3 реч. 1 і § 49 абз. 3. 
2
Рішення відповідно 

до абз. 6 і абз. 7 реч. 2 не допускається після спливу п'яти років з дати видачі 

свідоцтва. 
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§ 15 Порушення в процесі іспитів 

(1) Якщо виявиться, що в ході іспитів мали місце порушення, які вплинули на 

результат іспитів і не можуть бути усунені, за заявою або відповідно до власних 

повноважень для проміжних іспитів – комісія з проміжного іспиту, для 

університетського іспиту – комісія з університетських іспитів, для інших заходів – 

керівник відповідного заходу вирішують, що для одного, кількох або всіх студентів 

весь іспит або його частину слід повторити. 

(2) Порушення в процесі складання іспиту повинні негайно оголошуватись для 

проміжних іспитів – комісією з проміжного іспиту, для університетського іспиту – 

комісією з університетських іспитів, для інших заходів – керівником відповідного 

заходу. 

(3) Через шість місяців після завершення іспиту рішення відповідно до абз. 1 не 

можуть прийматись за посадовими повноваженнями. 

§ 16 Усунення несправедливих переваг (пільги) 

(1) 
1
Особам, які мають важку інвалідність, а також прирівняним до них (§ 2 абз. 2 і 

3 Соціального кодексу. – Дев'ята книга – SGB IX у чинній редакції), за заявою на 

ім’я декана відповідно до доведеної тяжкості перешкоди і обмеження можливостей 

на іспиті, час іспиту продовжують до чверті звичайного часу. 
2
У випадках особливо 

важких перешкод у зв’язку з інвалідністю час іспиту може за заявою бути 

продовжений на час до половини нормального екзаменаційного часу. 
3
На додаток 

або замість продовження екзаменаційного періоду може бути надано іншу розумну 

компенсацію. 

(2) 
1
Іншим екзаменованим через установлену у них не тимчасову інвалідність або 

хронічне захворювання, що істотно впливає на можливість складання іспиту, може 

відповідно до абз. 1 надаватись компенсація для вирівнювання шансів. 
2
У разі 

тимчасової непрацездатності можуть бути вжиті інші відповідні заходи. 

(3) 
1
Заяви для отримання компенсації повинні бути подані до подачі заяви про 

допуск до іспиту або не пізніше, ніж за один місяць до іспиту. 
2
Слід переконливо 

вказати на наявність інвалідності. 
3
Декан з навчальних питань може вимагати, щоб 

інвалідність підтверджувалась медичною довідкою; подання медичної довідки про 

непрацездатність недостатньо. 
4
Декан з навчальних питань може в окремих 

випадках або загалом вимагати подання довідки певного лікаря, що користується 

довірою Університету ЛюдвігаМаксиміліана в Мюнхені чи його медичного 

працівника або ж дільничного лікаря. 
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Розділ 2: Докази успішності та іспити за програмою навчання 1 Частина: Перший 

юридичний державний іспит 

§ 17 Державна частина Першого юридичного іспиту 

Державна частина (Перший юридичний державний іспит) Першого юридичного 

іспиту регулюється Положенням про підготовку та іспити юристів. 

2 Частина: Докази успішності та університетські іспити 

1. Глава: Базова спеціальність і основний семінар 

§ 18 Базова спеціальність 

(1) 
1
У навчальних заходах з базових спеціальностей (§ 7, Додаток, п. I. 4.) 

виконується відповідно одна наглядова робота тривалістю принаймні 90 хвилин і 

не довше ніж 180 хвилин. 
2
Успішне виконання контрольної роботи передбачає, 

щонайменше, "задовільну" оцінку (4,00 бали і вище). 
3
§§ 32, реч. 1 і 33 

застосовуються відповідно. 
4
Призначення екзаменаторів здійснює керівник 

відповідного навчального заходу. 

(2) 
1
Виконання доказів успішності можливо в кожному з навчальних заходів (§ 7), 

зазначених у п. I. 4. Додатку. 
2
Рада факультету може своїм рішенням дозволити 

інші заходи для виконання доказів успішності за окремі семестри. 
3
Рішення має 

бути оголошено не пізніше першого дня заходу. 

§ 19 Основний семінар 

(1) 
1
Основний семінар включає письмову семінарську роботу і усну доповідь. 

2
Керівник заходу визначає детальні передумови виконання вимог контролю знань 

(зокрема, обсяг семінарської роботи, час виконання, тривалість доповіді, вагу в 

загальній оцінці семінарської роботи і доповіді) не пізніше ніж до початку кожного 

курсу. 
3
Успішна участь передбачає оцінку принаймні "задовільно" (4,00 бали і 

вище). 
4
§§ 32 реч. 1 і 33 застосовуються відповідно. 

5
Призначення екзаменатора 

здійснює керівник відповідного навчального заходу. 

(2) 
1
Рада факультету може своїм рішенням виключити вимогу усної доповіді для 

виконання доказу успішності відповідно до абз. 1 реч. 1, якщо це виправдано з 

об'єктивних причин та природи навчального заходу. 
2
Рішення повинно бути 

оголошено не пізніше, ніж у перший день заходу. 
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2 Глава: Спільні правила для базових курсів і вправ для просунутих 

§ 20 Відповідальність, оцінка контрольних робіт 

(1) 
1
Керівництво базовими курсами і вправами для студентів старших курсів / 

просунутих, зокрема вибір і підготовка письмових завдань, нагляд за їхнім 

виконанням та оцінювання є обов'язком відповідних керівників базових курсів або 

керівників занять (виконання вправ). 
2
§§ 32 і 33 застосовуються відповідно. 

(2) Задоволення критеріїв допуску для базових курсів і вправ для студентів 

старших курсів / просунутих контролюється екзаменаційною комісією юридичного 

факультету. 

3 Глава: Базові курси 

§ 21 Галузі права, тривалість 

(1) Базові курси охоплюють такі галузі: цивільне право (вступ у цивільне право, 

загальна частина Цивільного кодексу, загальне та особливе зобов'язальне право), 

публічне право (конституційне / державне право), кримінальне право (загальна та 

особлива частини Кримінального кодексу). 

(2) Базові курси починаються в зимовому семестрі і тривають два семестри. 

§ 22 Допуск 

(1) 
1
До базових курсів з цивільного і публічного права допускаються тільки 

студенти перших, до базових курсів у галузі кримінального права – тільки студенти 

третіх спеціалізованих семестрів навчання. 
2
Той, хто не пройшов базовий курс, 

може у наступному році навчання один раз повторити його. 
3
Про виняток із 

зазначеного правила приймає рішення екзаменаційна комісія проміжного іспиту (§ 

31). 

§ 23 Докази успішності. Свідоцтво про закінчення базового курсу 

(1) 
1
На кожному базовому курсі в літньому семестрі виконуються і оцінюються три 

контрольні роботи тривалістю не менше 120 хвилин і не більше 240 хвилин. 
2
Деталі визначаються керівником базового курсу не пізніше, ніж на початку курсу 

протягом літнього семестру. 

(2) 
1
На кожному базовому курсі виконуються дві домашні роботи. 

2
Деталі визначає 

керівник базового курсу не пізніше, ніж наприкінці навчальних заходів зимового 
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семестру. 

(3) 
1
Надання свідоцтва про базовий курс вимагає успішної участі у відповідному 

базовому курсі. 
2
Успішною участь є тільки тоді, коли принаймні одна контрольна 

робота літнього семестру та одне домашнє завдання мають відповідно оцінку 

"задовільно" (4,00 бали і вище). 
3
Свідоцтво про базовий курс може не надаватись, 

якщо результати фіксуються в системі електронного обліку екзаменів і можуть 

бути доступні студентам індивідуально (виписка з облікового рахунку). 

(4) Якщо участь студента в базовому курсі не була успішною, то при поданні заяви 

керівнику повторного базового курсу про його повторення в навчальному році, що 

слідує відразу ж, зараховується домашня робота, виконана з мінімальною оцінкою 

"задовільно" (4,00 бали і вище). 

(5) Про порушення процедури іспиту слід відразу повідомляти керівника базового 

курсу. 

4 Глава: Вправи для студентів старших курсів / просунутих (§ 24 абз. 1 реч. 1 

Положення про підготовку  та іспити юристів) 

§ 24 Галузі права, допуск 

(1) 
1
Вправи для студентів старших курсів / просунутих включають увесь матеріал з 

обов'язкових предметів відповідно до § 18 абз. 2 пп. 1–7 Положення про підготовку 

та іспити юристів. 
2
Вправа для студентів старших курсів / просунутих: 

1) у цивільному праві включає у себе матеріал з обов'язкових предметів відповідно 

до § 18 абз. 2 пп. 1-3 пп. 6 і 7 літери a i b Положення про підготовку та іспити 

юристів; 

2) у кримінальному праві включають у себе, зокрема, матеріал з обов'язкових 

предметів відповідно до § 18 абз. 2 пп. 4 і 6, а також 7 літери a і c Положення про 

підготовку та іспити юристів; 

3) у публічному праві 2 включають у себе, зокрема, зміст обов'язкових предметів 

відповідно до § 18 абз. пп. 5 і 6 і 7 літери а, d і e Положення про підготовку та 

іспити юристів. 

(2) 
1
Допуск до завдань для студентів старших курсів / просунутих вимагає успішної 

участі в базовому курсі в тій чи іншій спеціальній галузі, а також складання 

відповідного часткового іспиту у межах проміжного іспиту або еквівалентного 

доказу успішності. 
2
Питання еквівалентності та винятків із правил вирішує 
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проміжна екзаменаційна комісія (§ 31). 

§ 25 Вимоги, свідоцтво про підготовку / вправи 

(1) 
1
Вправи для просунутих / складні завдання передбачають виконання та оцінку 

принаймні трьох контрольних робіт тривалістю не менше ніж 120 хвилин і не 

більш 240 хвилин і домашньої роботи. 
2
Домашня робота виконується у вільний від 

лекцій час. 
3
Домашня робота може бути передбачена на вибір: для виконання на 

початку або в кінці семестру. 
4
Студент при здачі домашньої роботи має вирішити, 

куди віднести її виконання: на початок чи на закінчення семестру і зробити про це 

позначку на обкладинці; 

у разі сумнівів або за відсутності позначки вважається, що обрано початок 

семестру. 
5
Вибір відкликати не можна. 

(2) 
1
Видача свідоцтва про виконання вправи для просунутих потребує успішного 

виконання відповідної вправи. 
2
Успішна участь означає, що принаймні одна 

контрольна робота та одна домашня робота були оцінені кожна відповідно з 

мінімальним балом "задовільно" (4,00 бали і вище). 
3
Від видачі свідоцтва про 

підготовку можна відмовитись, якщо оцінки відображаються в електронній системі 

обліку результатів іспитів і можуть бути доступні кожному студенту індивідуально 

(виписка з облікового рахунку). 

(3) Про процедурні порушення необхідно негайно повідомити керівнику занять. 

(4) 
1
Допускається повне повторення вправи для просунутих. 

2
У цьому випадку 

знову слід написати домашню і письмову контрольну роботу. 

5 Глава: Доказ успішності у навчальному заході з іноземною мовою з 

правознавства або в мовному курсі зі зв’язком  з правовою наукою (§ 24 абз. 2 

Положення про підготовку та іспити юристів) 

§ 26Вимо ги і провадження 

(1) 
1
Надання доказу успішності відповідно до § 24 абз. 2 реч. 1 Положення про 

підготовку та іспити юристів передбачає успішну участь у навчальному заході з 

іноземною мовою з правознавства або в мовному курсі зі зв’язком з правовою 

наукою. 
2
Успішною є участь, коли студент виконав письмову контрольну роботу 

(90 хвилин), яка була оцінена з оцінкою не менш ніж "задовільно" (4,00 бали і 

вище). 
3
§§ 32 реч. 1 і 33 застосовуються відповідно. 4. Екзаменатора призначає 

керівник заходу. 
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(2) 
1
Еквівалентні докази або наявні знання зараховуються за заявою (§ 24 абз. 2 реч. 

2 Положення про підготовку та іспити юристів). 
2
Рішення за заявою приймає декан. 

6 Глава: Проміжний іспит 

§ 27 Сфера, цілі і компоненти проміжного іспиту 

(1) 
1
Проміжний іспит завершує базову фазу (§ 6 абз. 2) навчальної програми 

юриспруденції. 
2
Він використовується для перевірки придатності для подальшого 

навчання. 
3
У цьому іспиті слід довести наявність правових знань і здатність 

розуміти та застосовувати право. 

(2) Лише склавши проміжний іспит студент виконує необхідну умову для 

продовження вивчення права. 

(3) Проміжний іспит складається з трьох часткових іспитів (контрольних робіт) 

тривалістю щонайменше 120 і не довше ніж 240 хвилин, які складаються в процесі 

навчання, супроводжуючи базові курси цивільного, публічного й кримінального 

права. 

§ 28 Час участі в іспиті 

(1) 
1
У часткових іспитах проміжного іспиту участь слід розподіляти у часі так, щоб 

проміжний іспит було завершено до кінця четвертого спеціалізованого семестру. 
2
Як правило, дата написання контрольних робіт з цивільного і публічного права 

знаходиться в межах лекційного часу другого спеціалізованого семестру, а дата 

наглядової роботи з кримінального права здебільшого знаходиться в межах 

лекційного часу четвертого спеціалізованого семестру. 
3
У випадках неможливості 

відповідно до абз. 2-4, а також повтору відповідно до § 35 під час семестрової 

регулярної контрольної роботи пропонується написання додаткової контрольної 

роботи, яка виконується у вільний від лекцій час відповідного семестру. 

(2) 
1
Якщо студенти із залежних від них причин порушують установлений в абз. 1 

реч. 1 строк або не складають частковий іспит, до якого вони зареєструвались із 

залежних від них причин, вважається, що вони взяли участь в іспиті і не склали 

його. 
2
Про не залежні від студента причини слід негайно письмово переконливо 

повідомити до екзаменаційної комісії з проміжного іспиту. 

(3) 
1
У разі хвороби переконливе повідомлення відповідно до абз. 2 реч. 2 

підтверджується медичною довідкою; подача довідки з непрацездатності не є 

достатньою. 
2
Екзаменаційна комісія з проміжного іспиту може виявити бажання 
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загалом або за конкретних обставин подачі довідки лікаря, що користується 

довірою Університету Людвіга-Максиміліана в Мюнхені або медичного працівника 

відділу охорони здоров'я. 

(4) Забезпечується використання захисних гарантій відповідно до §§ 3, 4, 6 і 8 

Закону про захист працюючої матері (Закон про охорону материнства – MuSchG) 

(BGBl I S. 2318) від 20 червня 2002 року з відповідними змінами, а також строків 

Закону про батьківські субсидії і відпустки з догляду за дитиною (Федеральний 

закон про дитячі субсидії і догляд за дитиною, Закон BEEG) від 5 грудня 2006 року 

(BGBl I S. 2748) у відповідній редакції, Закону про відпустки з догляду і підтримки 

родичів відповідно до § 7 абз. 3 Закону про час догляду (Закон про догляд – 

PflegeZG) від 28 травня 2008 року (BGBl I S. 874. 896.) в його поточній версії, для 

того хто потребує догляду за змістом §§ 14, 15 Одинадцятої книги Соціального 

кодексу (SGB XI) від 26 травня 1994 року (BGBl. І S. 1014,1015) у відповідній 

редакції. 

(5) 
1
Про визнання причин, відповідно до абз. 2 -4, а також тривалості й 

продовження строків приймає рішення екзаменаційна комісія з проміжних іспитів. 

Про це готується письмове рішення, негативний зміст якого має бути 

обґрунтований і містити порядок його оскарження. 

§ 29 Допуск 

(1) До проміжних іспитів можуть бути допущені тільки ті, хто зареєстрований на 

навчальній програмі з правознавства, що завершується Першим юридичним 

іспитом в Університеті ЛюдвігаМаксиміліана в Мюнхені. 

(2) 
1
Заяву про допуск до проміжного іспиту слід подати не пізніше, ніж через два 

тижні після початку занять у першому семестрі, в якому студент складає частковий 

іспит, у письмовому або електронному вигляді через електронну систему 

управління обліком іспитів до екзаменаційної комісії проміжного іспиту. 
2
До заяви 

необхідно додати: 

1. Доказ наявності зазначених в абз. 1 передумов допуску. 

2. Заяву про те, 

a) чи складав студент раніше проміжний іспит на навчальній програмі 

правознавство в цілому або в частині. Якщо так, то які частини проміжного іспиту 

або еквівалентні роботи ним було виконано чи які іспити складено, і в якому, якщо 

в іншому, університеті; 
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b) чи він не складав проміжний іспит на навчальній програмі правознавства або не 

складав Перший юридичний іспит і остаточно не склав (провалив) їх. 

(3) У допуску до проміжного іспиту має бути відмовлено, якщо 

– не виконано передбачені в абз. 1 передумови допуску або – проміжний іспит на 

навчальній програмі правознавство або подібні навчальні чи екзаменаційні іспити 

був чи були остаточно не складені (провалені) або – документи, зазначені в абз. 2, 

не є повними. 

(4) 
1
Рішення про допуск, а також зарахування результатів / оцінок курсових та 

іспитів оголошуються завчасно до початку іспитів в електронній системі обліку 

іспитів університету в індивідуальному порядку (виписка з облікового рахунку). 
2
Крім того, оголошення може бути зроблено відповідно до Баварського закону про 

захист даних (BayDSG) шляхом публічного повідомлення. 
3
Негативне рішення має 

містити письмове обґрунтування і порядок його оскарження. 

§ 30 Проміжний іспит, реєстрація на часткові іспити 

(1) Строки для реєстрації на часткові іспити оголошуються на початку лекційного 

періоду семестру іспитів, дати часткових іспитів – за шість тижнів до їх 

проведення; реєстрація повинна здійснюватись у письмовій формі або в 

електронному вигляді через електронну систему обліку іспитів і вимагає завчасної 

реєстрації на навчання у відповідному семестрі іспитів. 

(2) Завдання надаються керівником базового курсу. 

§ 31 Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів 

(1) 
1
На юридичному факультеті створюється екзаменаційна комісія з проміжних 

іспитів, яка відповідає за організацію та проведення проміжних іспитів і ухвалює 

необхідні для цього рішення, якщо не вказано інше. 
2
Екзаменаційна комісія з 

проміжних іспитів і університетська екзаменаційна комісія (§ 42) мають спільний 

офіс (Екзаменаційна комісія юридичного факультету). 

(2) 
1
Рада факультету призначає членів екзаменаційної комісії з проміжних іспитів 

та заступників членів з числа професорів і молодших професорів. 
2
Екзаменаційна 

комісія з проміжних іспитів складається з чотирьох членів. 
3
Строк їхніх 

повноважень становить чотири роки. 
4
Повторне призначення є можливим. 

5
Крім 

того, з числа штатних наукових працівників має бути призначений представник з 

правом дорадчого голосу. 
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(3) 
1
Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів обирає зі своїх членів головуючого 

члена та його заступника. 
2
Екзаменаційна комісія з проміжних іспитів може 

делегувати свої повноваження головуючому члену з правом їхнього відкликання. 
3
Щодо іншого, головуючий член уповноважений приймати негайні рішення замість 

екзаменаційної комісії з проміжних іспитів; він повинен негайно повідомити про це 

екзаменаційну комісію з проміжних іспитів. 
4
Екзаменаційна комісія з проміжних 

іспитів складає кворум, якщо вона була належним чином скликана і присутні 

принаймні два члени. 
5
Рішення шляхом опитування допускаються. 

6
За рівності 

голосів вирішальним є голос головуючого члена. 

§ 32 Екзаменатори 

1
Екзаменаторами для проміжного іспиту можуть бути всі, хто уповноважений до 

цього відповідно до Баварського закону про вищу школу та Положення про 

повноваження на прийом іспитів у вищій школі, вищих школах мистецтв та 

Університету телебачення й кіно від 22 лютого 2000 року у відповідній редакції 

(Положення про іспити у вищій школі – HSchPrüferV). 
2
Призначення здійснюється 

екзаменаційною комісією з проміжних іспитів. 

§ 33 Оцінювання результатів іспиту 

(1) Оцінки для окремих завдань кожного іспиту повинні бути виставлені 

відповідними екзаменаторами. 

(2) 
1
Оцінка окремих завдань кожного іспиту регулюється § 1 Положення про 

оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів. 
2
Іспит вважається складеним, якщо він оцінений принаймні "задовільно" (4,00 бали 

і вище). 

(3) 
1
Результат іспиту повинен бути оцінений екзаменатором самостійно. 

2
Якщо 

оцінка є нижчою ніж "задовільно" в розумінні Положення про оцінки / бали і 

масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів, роботу слід 

передати другому екзаменатору для оцінки (ст. 61, абз. 3, реч. 2 п. 10 Баварського 

закону про вищу школу). 
3
У цьому випадку оцінка розраховується як середнє 

арифметичне обох оцінок. 
4
Рівень оцінки визначається числом перед комою; воно 

не округляється вгору або вниз. 
5
Керівник заходу може визначити, що загальну 

оцінку для всіх робіт іспиту здійснить ще один екзаменатор; реч. 3 і 4 

застосовуються відповідно. 

(4) 
1
Учасник іспиту може протягом двох тижнів після оголошення результатів 
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іспиту подати заперечення проти оцінки. 
2
Рішення щодо заперечення приймає 

екзаменатор. 

(5) 
1
Результат часткового іспиту оголошується в електронній системі обліку іспитів 

університету в індивідуальному порядку (виписка з рахунку). 
2
Крім того, 

оголошення може бути зроблено відповідно до Баварського закону про захист 

даних шляхом публічного повідомлення. 

§ 34 Складення чи нескладення іспиту, свідоцтво про проміжний іспит 

(1) Проміжний іспит вважається складеним, коли складено всі часткові іспити 

проміжного іспиту або їх зараховано відповідно до § 13. 

(2) 
1
Про складення проміжного іспиту видається атестат. 

2
Від видачі атестата 

можна відмовитись, якщо оцінки відображаються в електронній системі обліку 

результатів іспитів і можуть бути доступні кожному студенту індивідуально 

(виписка з облікового рахунку). 

(3) 
1
Якщо проміжний іспит остаточно не складено (провалено), екзаменаційна 

комісія з проміжних іспитів готує про це письмове повідомлення-рішення. 
2
Повідомлення-рішення має містити порядок його оскарження. 

3
За заявою студента 

йому видається свідоцтво про виконані роботи і відсутню частину іспитів, яка 

показує, що проміжний іспит не складено. 

(4) Кожний, хто має законний інтерес, ще до закінчення процедури іспитів отримує 

довідку про стан іспиту. 

§ 35 Повторення 

(1) 
1
Кожний частковий іспит, якщо його не складено або він вважається не 

складеним, може бути повторено один раз. 
2
Невдачі на проміжних іспитах чи 

подібних іспитах в інших університетах та вищих навчальних закладах у Німеччині 

слід враховувати. 
3
Допускається друге повторення в одному з трьох предметів § 10 

абз. 2. 

(2) 
1
Повторні іспити повинні бути складені відповідно через шість місяців після 

повідомлення про результат іспиту, якщо студенту через незалежні від нього 

причини не надається додатковий строк. 
2
Якщо відповідний навчальний захід 

проводиться лише в річному режимі, то строк для повторення збільшується до 12 

місяців: строк, зазначений в реч. 3, залишається в силі. 
3
Всі повторні іспити 

повинні бути завершені до кінця шостого семестру. 
4
У разі недотримання 



 
КОМЕНТАРІ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ПРОЕКТУ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  ПЕРШОГО 
(БАКАЛАВРСЬКОГО)  РІВНЯ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «ПРАВО»  В  УКРАЇНІ  

102 
 

принаймні одного із зазначених в реч. 1–3 строків проміжний іспит вважається 

остаточно не складеним, якщо студент не навів незалежні від нього причини цього. 
5
§ 28 абз. 2–5 застосовуються відповідно. 

7 Глава: Навчання в ключових сферах 

§ 36 Допуск до навчання в ключових сферах і вибір ключових сфер 

(1) 
1
До навчання у ключових сферах допускається той, хто склав проміжний іспит 

або відповідні іспити в інших університетах, засвідчив наявність доказу успішності 

відповідно до § 10 абз. 3 і в семестрі, в якому починається вивчення ключових 

сфер, зареєстрований в Університеті Людвіга-Максиміліана в Мюнхені на 

навчальній програмі з правознавства; наявність відпустки не є перешкодою. 
2
Передумови допуску повинні бути письмово повідомлені екзаменаційній комісії 

юридичного факультету. 
3
Екзаменаційна комісія може не зважати на наявність 

письмового підтвердження, якщо доказ може бути перевірено в електронній 

системі обліку іспитів. 

(2) Допуск до навчання в ключових сферах надається за письмовою заявою або 

електронною заявою за допомогою системи обліку іспитів, яка повинна включати в 

себе назву обраної ключової сфери і семестр, в якому відбуватиметься навчання. 

Вибір цільової сфери не можна буде відкликати. Зміна ключової сфери 

виключається. 

(3) Допуск не надається, якщо  – передбачені в абз. 1 реч. 1 вимоги не виконано; – 

документи, зазначені в абз 1 реч. 2 є неповними; – Юридичний університетський 

іспит остаточно не складений, або – Перший юридичний державний іспит 

остаточно не складений. 

(4) Заява про допуск до навчання в ключових сферах повинна бути подана не 

пізніше, ніж через два тижні після початку занять семестру, в якому слід починати 

вивчення ключових сфер. 

§ 37 Обмеження вибору предметів 

1
Для запобігання технічним вадам вживаються заходи, щоб забезпечити 

рівномірний розподіл студентів в окремих ключових сферах. 
2
Якщо певну ключову 

сферу обрало понад 20 % студентів певного навчального курсу, допуск до цієї 

ключової сфери може обмежитись 20 % тих студентів, які за результатами 

виконання проміжного іспиту отримали середній бал або – після обговорення з 

представниками відповідного фаху / предмету – відповідно до оцінок часткових 
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іспитів. 
3
Рішення про прийняття, реалізацію, зокрема, запровадження спеціальної 

процедури реєстрації і зняття таких обмежень та визначення необхідного балу 

приймає університетська екзаменаційна комісія, рішення якої за заявою 

екзаменатора може бути змінене радою факультету за наявності важливих причин, 

які перешкоджають обмеженню доступу. 
4
Якщо вводиться таке обмеження на 

навчання в обраній ключовій сфері, то в доступі студенту може бути відмовлено, 

якщо необхідний результат (середній бал, оцінка часткових іспитів) ним не 

досягнуто. 
5
Не допущені до навчання у певній ключовій сфері студенти повинні 

зробити новий її вибір. 

3 Частина: Юридичний університетський іспит 

§ 38 Мета Юридичного університетського іспиту 

У рамках Юридичного університетського іспиту учасник іспиту повинен 

продемонструвати, що він освоїв галузі перевірки обраної ним ключової сфери і, 

отже, має глибокі знання в цій частині правознавства. 

§ 39 Контрольні завдання Юридичного університетського іспиту 

(1) Юридичний університетський іспит складається з двох часткових іспитів: 

1. Наукової роботи, що виконується у строк шести тижнів (§ 40 абз. 1 реч. 1 п. 1 

Положення про підготовку та іспити юристів) плюс усний іспит як супроводження 

навчання (§ 40). 

2. Письмової контрольної роботи, що має бути виконана протягом 300 хвилин (§ 40 

абз. 1, реч. 1 п. 2 Положення про підготовку та іспити юристів) як іспит, що 

завершує навчання (§ 41). 

2. Обидва часткові іспити охоплюють весь матеріал обраної ключової сфери. 

(2) 
1
Отримані в рамках належним чином виконаної комплексної програми 

Німецько-французького права в Університеті ЛюдвігаМаксиміліана в Мюнхені і в 

Університеті Париж-II (ПантеонАссасе) і відповідно до Положення про оцінки / 

бали і масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів Licence en 

droit відповідно до § 43 Положення про підготовку та іспити юристів визнаються як 

Юридичний університетський іспит. 
2
Для зарахування результатів застосовується 

погоджений у рамках німецько-французького університету ключ / код, якщо щодо 

цього курсу не передбачено інше. 

§ 40 Іспит, що супроводжує навчання 
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(1) 
1
Іспит, що супроводжує навчання у розумінні § 39 абз. 1 реч. 1 п. 1 приймається 

у рамках семінарського заняття. 
2
Він охоплює письмову наукову роботу тривалістю 

п’ять тижнів, а також усну семінарську доповідь. 
3
Принаймні чотири тижні з шести 

тижнів, що даються для наукової роботи, повинні знаходитись у вільний від лекцій 

час до початку семестру, в якому має бути складено іспит; це положення не 

застосовується, якщо обов’язкові потреби організації семінару виключають це або 

якщо студент за погодженням з керівником навчального заходу відмовляється від 

вільного від лекцій часу, що надається для виконання роботи. 

(2) 
1
Письмова наукова робота обсягом не повинна перевищувати 55000 символів і, 

як правило, бути не меншою ніж 27500 символів; у виняткових випадках обсяг 

може бути збільшено за погодженням з керівником навчального заходу. 
2
Письмова 

робота має бути надрукована машинописом, а на вимогу керівника навчального 

заходу – додатково і в електронній формі відповідно до вказаних ним деталей 

виконання. 

(3) Усне семінарське заняття охоплює наукову доповідь тривалістю від 20 до 30 

хвилин, а також обговорення, яке має стосуватись доповіді та наукової роботи, а 

також участь в інших семінарських заняттях. 

(4) 
1
Постановка завдання здійснюється відповідним керівником навчального 

заходу. 
2
Він забезпечує і несе відповідальність за належне виконання заходу. 

3
Про 

проведення заходів, під час яких відбуваються іспити, має бути своєчасно, не 

пізніше двох тижнів до завершення реєстрації на них, оголошено екзаменаційною 

службою юридичного факультету. 
4
Винятки допускаються для заходів, які 

базуються на основі міжнародного співробітництва або екстрено доповнюють 

програму заходів. 

(5) 
1
До іспиту, що супроводжує навчання, допускаються студенти, які допущені до 

вивчення ключових сфер відповідно до § 36, письмово керівником заходу 

підтверджено наявність навчального місця на занятті в обраній ключовій сфері, 

основний семінар у розумінні § 10 абз. 4 успішно складений, а студент належним 

чином зареєстрований в екзаменаційному семестрі. 
2
Студенти, які досі не брали 

участі в іспиті, що супроводжує навчання і у спеціалізованому семестрі, в якому 

вони беруть участь в письмовій частині Першого юридичного державного іспиту 

або в семестрі, що слідує відразу ж за ним, не отримали місця в семінарському 

занятті, мають негайно звернутись до голови університетської екзаменаційної 

комісії. 
3
Голова університетської екзаменаційної комісії у цьому випадку повинен 

потурбуватись про забезпечення місцем у семінарському занятті для кожного 

студента. 
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(6) 
1
Заяву про допуск до іспиту, що супроводжує навчання, слід подати не пізніше, 

ніж через два тижні після закінчення часу читання лекцій, які передують семестру, 

у якому повинні бути складені іспити. 
2
Передумови для допуску (абз. 5) повинні 

бути подані екзаменаційній комісії юридичного факультету, як правило, у 

письмовій формі. 
3
Екзаменаційна комісія може обійтися без письмового доказу, 

якщо оцінки відображаються в електронній системі обліку результатів іспитів. 
4
Місце і час реєстрації встановлює екзаменаційна комісія юридичного факультету 

відповідно до своїх обов’язків на власний розсуд. 

§ 41 Іспит по закінченні навчання 

(1) До іспиту по закінченні навчання допускається той, хто склав іспит, що 

супроводжує навчання, і зареєстрований у екзаменаційному семестрі (абз. 2 реч. 2) 

належним чином. 

(2) 
1
Екзаменаційний період випускного іспиту по закінченні навчання триває у 

вільний від лекцій час і в хронологічному порядку слідує після письмових 

контрольних робіт Першого юридичного державного іспиту. 
2
Період складання 

випускного іспиту навесні належить до початку літнього семестру, час випускного 

іспиту восени належить до початку зимового семестру. 

(3) Завдання для іспиту готують один або більше представників відповідної 

спеціальності. 

(4) У кожному семестрі по кожній ключовій спеціальності пропонується 

навчальний випускний іспит у кожній з ключових сфер. 

(5) Предметом перевірки повинні бути галузі права з обов’язкових сфер 

поглибленого вивчення права і обов’язкових ключових сфер за змістом § 9 абз. 3 

пп. 2 і 3. 

(6) 
1
Допуск до випускного іспиту надається за заявою. 

2
Виконання передумов для 

допуску слід, як правило, надавати екзаменаційній службі юридичного факультету 

у письмовій формі. 
3
Екзаменаційна служба юридичного факультету може не 

вимагати письмового доказу, якщо докази наявні в системі електронного обліку 

іспитів. 

(7) Дозвіл не надається, якщо: – не виконуються передбачені в абз. 1 передумови 

допуску; – Юридичний університетський іспит остаточно не складено або – 

Перший юридичний державний іспит остаточно не складено. 
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(8) Заява про допуск до складання випускного іспиту подається не пізніше 15 

лютого, якщо іспит відбудеться в наступному літньому семестрі або до 31 липня, 

якщо іспит відбудеться в наступному зимовому семестрі. 

(9) 
1
Рішення про допуск та повідомлення про час і місце складання випускного 

іспиту оголошуються завчасно до початку іспиту відповідно до Баварського закону 

про захист даних. 
2
У разі несприятливого рішення студенту надсилається письмове 

повідомлення-рішення. 
3
Воно повинне містити обґрунтування і порядок його 

оскарження. 
4
Окреме запрошення на випускний іспит не надсилається. 

§ 42 Університетська екзаменаційна комісія 

(1) 
1
На юридичному факультеті утворюється екзаменаційна комісія для 

Юридичного університетського іспиту (університетська екзаменаційна комісія), яка 

відповідає за організацію та проведення Юридичного університетського іспиту і 

приймає необхідні для цього рішення, якщо не встановлено інше. 
2
Університетська 

екзаменаційна комісія та екзаменаційна комісія проміжного іспиту мають спільний 

офіс (§ 31) (Екзаменаційна служба юридичного факультету). 

(2) 
1
Університетська екзаменаційна комісія складається з чотирьох членів, які 

призначаються радою факультету з числа професорів або молодших професорів і 

доцентів. 
2
Термін повноважень становить два роки. 

3
Переобрання можливо. 

4
Крім 

того, до її складу повинен бути призначений представник наукових співробітників 

з правом дорадчого голосу. 

(3) 
1
Університетська екзаменаційна комісія обирає зі своїх членів головуючого 

члена і його заступника. 
2
Головуючий член університетської екзаменаційної комісії 

несе відповідальність за належну організацію Юридичного університетського 

іспиту. 
3
Університетська екзаменаційна комісія може делегувати свої 

повноваження головуючому члену з правом їхнього відкликання. 
4
Щодо іншого, 

головуючий член уповноважений приймати негайні рішення замість 

університетської екзаменаційної комісії; він повинен негайно повідомити про це 

університетську екзаменаційну комісію. 
5
Університетська екзаменаційна комісія 

складає кворум, якщо вона була належним чином скликана і присутні принаймні 

два члени. 
6
Рішення шляхом опитування допускаються. 

7
У разі рівності голосів 

вирішальним є голос головуючого члена. 

§ 43 Екзаменатори 

1
Як екзаменатори для перевірки робіт на Юридичному університетському іспиті 



 
КОМЕНТАРІ  ТА  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  ПРОЕКТУ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  ПЕРШОГО 
(БАКАЛАВРСЬКОГО)  РІВНЯ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ  ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «ПРАВО»  В  УКРАЇНІ  

107 
 

відповідно до Баварського закону про вищу школу та Положення про іспити у 

вищій школі (HSchPrüferV) можуть бути призначені допущені до прийому іспиту 

особи. 
2
Призначення здійснює університетська екзаменаційна комісія. 

§ 44 Відмова 

(1) 
1
Якщо студент, незважаючи на отриманий допуск до Юридичного 

університетського іспиту (§ 39 абз. 1), із залежних від нього причин не бере участь 

у ньому, вважається, що іспит не складено і отримана оцінка "незадовільно" (0 

балів). 
2
Про незалежні від студента причини, які можуть виправдати його 

відсутність, має бути негайно в письмовій формі повідомлено університетську 

екзаменаційну комісію з достовірним поясненням. 
3
§ 28 абз. 3–5 застосовуються 

відповідно; рішення приймає університетська екзаменаційна комісія. 
4
У разі 

тимчасової неможливості (тривалістю до тижня) протягом часу складання наукової 

роботи (§ 40 абз. 1, реч. 2 3, абз. 2) з незалежних від учасника причин, 

екзаменаційна комісія за заявою може крім відмови від участі дозволити розумне 

продовження часу виконання, яке не може перевищувати тривалістю строк 

тимчасової неможливості. 

(2) Якщо учасник іспиту обґрунтовано у розумінні абз. 1 відмовляється від 

продовження іспиту, що супроводжує навчання, у наступному семестрі він повинен 

подати заяву про участь у новому семінарі. 

§ 45 Оцінювання результатів часткових іспитів 

(1) 
1
Оцінки для окремих завдань кожного Юридичного університетського іспиту 

повинні бути виставлені відповідними екзаменаторами. 
2
В оцінку іспиту, що 

супроводжує навчання (§ 40) входить наукова робота з вагою 60 % і усний 

семінарський виступ з вагою 40 %. 
3
Оцінювання окремих завдань кожного іспиту 

регулюється § 1 Положення про оцінки / бали і масштаб оцінювання для першого і 

другого юридичного іспитів. 
4
Якщо оцінювання проводять два екзаменатори, то 

оцінка становить середнє арифметичне. 
5
Якщо у випадку реч. 4 принаймні один з 

екзаменаторів оцінює роботу оцінкою не менше "задовільно" (4,00 бали і вище), а 

другий "помилково" (1,00 – 3,00 бали) або "незадовільно" (0 балів), роботу слід 

передати на перевірку третьому екзаменатору, якого призначає головуючий член 

університетської екзаменаційної комісії, для остаточного рішення. 

(2) 
1
Окремі результати іспиту повинні бути оцінені екзаменатором самостійно. 

2
Якщо оцінка є нижчою ніж "задовільно" (4,00 бали і вище), роботу слід передати 

другому екзаменатору для оцінки (стаття 61, абз. 3, реч. 2 п. 10 Баварського закону 
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про вищу школу). 
3
Розв’язання завдань випускного іспиту (§ 41) завжди оцінюється 

двома екзаменаторами. 
4
Усне семінарське заняття приймається екзаменатором і 

одним співекзаменатором, який володіє предметною частиною іспиту, причому 

оцінювання здійснює лише екзаменатор. 

(3) 
1
Результат часткового іспиту оголошується в електронній системі обліку іспитів 

університету в індивідуальному порядку (виписка з рахунку). 
2
Крім того, 

оголошення може бути зроблено відповідно до Баварського закону про захист 

даних шляхом публічного повідомлення. 
3
Результат іспиту, що супроводжує 

навчання, оголошується відповідно до § 49. 

§ 46 Повторне складання іспитів 

(1) 
1
Якщо результати Юридичного університетського іспиту оцінені екзаменатором 

оцінкою нижчою ніж "задовільно" (менше ніж 4,00 бали), роботу може бути 

повторено один раз. 
2
Ще одне повторення не допускається навіть після нового 

навчання (§ 40 абз. 2 реч. 2 Положення про підготовку та іспити юристів). 
3
У 

випадку повторення виконаним вважається і враховується лише завдання з вищою 

оцінкою, яка включається до загальної оцінки Юридичного університетського 

іспиту (§ 48). 
4
У разі однакової кількості балів для формування загальної оцінки (§ 

48) використовується більш рання у часі робота. 
5
Складений іспит не може бути 

повторений. 

(2) 
1
Заява про допуск до повторного випускного іспиту повинна бути подана 

протягом шести місяців після повідомлення результату першої спроби випускного 

іспиту, якщо за заявою студента йому не надається додатковий строк. 
2
При 

пропуску цього строку студент втрачає можливість повторення, хіба що пропуск 

стався з незалежних від нього причин. 
3
§ 44 абз. 1, реч. 2 і 3 застосовуються 

відповідно. 
4
Повторення іспиту, що супроводжує навчання, з урахуванням § 47, не 

обмежене жодним строком. 

(3) § 50 залишається в силі. 

§ 47 Час іспиту 

(1) 
1
У двох часткових іспитах Юридичного університетського іспиту слід брати 

участь таким чином, щоб Юридичний університетський іспит було завершено до 

кінця дев'ятого спеціалізованого семестру (регулярний строк). 
2
Регулярний строк 

можна перевищувати не більше ніж на два семестри. 
3
Спеціалізованим вважається 

кожний семестр, в якому студент був зарахований на навчання і не отримував 
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відпустку. 

(2) 
1
Якщо студент перевищує встановлений в абз. 1 реч. 1 і 2 строк із залежних від 

нього причин, несвоєчасно складені ним іспити у рамках Юридичного 

університетського іспиту вважаються виконаними і не складеними з оцінкою 

"незадовільно" (0 балів) 
2
Про незалежні від студента причини слід негайно у 

письмовій формі повідомити університетську екзаменаційну комісію з гідним 

довіри обґрунтуванням. 3. § 44 абз. 1, реч. 2 і 3 застосовуються відповідно. 

§ 48 Формування загальної оцінки 

(1) 
1
Юридичний університетський іспит склав лише той, хто досягнув, принаймні, 

загальної оцінки "задовільно" (4,00 бали і вище). 
2
У загальну оцінку Юридичного 

університетського іспиту входять обидві оцінки часткових іспитів (§ 39 абз. 1), 

кожна з половинною вагою; вони встановлюються як середнє арифметичне оцінок 

двох іспитів (§ 39, абз. 1). 
3
Загальна оцінка Юридичного університетського іспиту 

розраховується з точністю до сотих, третій знак після коми не враховується. 
4
Назва 

оцінки визначається відповідно до § 2 абз. 2 Положення про оцінки / бали і 

масштаб оцінювання для першого і другого юридичного іспитів. 
5
Для формування 

загальної оцінки першого юридичного іспиту використовується § 17 абз. 1 

Положення про підготовку та іспити юристів. 
6
Екзаменаційна служба юридичного 

факультету повинна направити до Служби юридичних іспитів землі після 

завершення Юридичного університетського іспиту оригінал свідоцтва з загальною 

оцінкою Юридичного університетського іспиту для виготовлення свідоцтва 

відповідно до § 17 абз. 1, реч. 4 Положення про підготовку та іспити юристів 

Службою юридичних іспитів землі. 

(2) Якщо Юридичний університетський іспит остаточно не складений 

(провалений), екзаменаційна служба юридичного факультету повинна направити 

до Служби юридичних іспитів землі копію повідомлення-рішення про те, що 

Юридичний університетський іспит не складено. 

§ 49 Повідомлення про результати іспитів 

1
Той, хто склав Юридичний університетський іспит, отримує від Університету 

Людвіга-Максиміліана в Мюнхені свідоцтво, у якому зазначаються: ключова 

сфера, результати часткових іспитів (§ 39 абз. 1) і загальна оцінка Юридичного 

університетського іспиту (§ 48 абз. 1 реч. 1–4), а також рівень оцінки і сума балів. 
2
Свідоцтво є атестатом у розумінні § 14 абз. 6–9. 

3
Учасники іспитів, які не склали 

іспит, отримують повідомлення про це в письмовій формі. 
4
Це повідомлення-
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рішення має містити порядок його оскарження. 

§ 50 Вільна спроба і підвищення оцінки 

1
Той, хто щонайпізніше через шість місяців після завершення письмової частини 

Першого юридичного державного іспиту, де він взяв участь у вільній спробі 

відповідно до § 37 Положення про підготовку та іспити юристів, повністю склав 

обидва часткових іспити Юридичного університетського іспиту (§ 39 абз. 1) 

принаймні один раз, може повторити випускний іспит (§ 41): або відхиляючись від 

вимог § 46 абз. 1 реч. 1 ще один раз зробити спробу скласти його, або, 

відхиляючись від вимог 46 абз. 1 реч. 5, спробувати підвищити отриману оцінку. 
2
У 

випадку ще одного повтору§ 46 абз. 2 застосовується відповідно. 
3
У випадку 

спроби підвищити отриману оцінку заява про це подається протягом шести місяців 

після повідомлення результатів іспитів першого випускного іспиту, якщо студенту 

у зв’язку з незалежними від нього причинами не надано додатковий строк. § 44 абз. 

1 реч. 2 і 3 застосовуються відповідно. 

§ 51 Ознайомлення з документами іспиту 

Право на ознайомлення з виконаними студентом і оціненими роботами на іспиті 

визначається правилами Баварського закону про адміністративні процедури за 

умови, що дозволено запис нотаток і не дозволено самостійне виготовлення копій. 

§ 52 Набуття чинності і перехідні положення 

(1) Цей Порядок (Статут) набирає чинності 1 жовтня 2012 року. 

(2) 
1
Той, хто в літньому семестрі 2012 року або раніше вже зареєстрований для 

складання Першого юридичного іспиту в Університеті Людвіга-Максиміліана в 

Мюнхені в рамках навчальної програми у галузі права, продовжує навчання на 

основі Порядку навчання та іспитів Університету Людвіга-Максиміліана в 

Мюнхені в рамках навчальної програми у галузі права від 30 жовтня 2007 року, 

виправленого 19 листопада 2007 року з останніми змінами від 16 грудня 2010 року 

у редакції, що була чинною до вступу зазначеного у реченні 2 Положення. 
2
Той, 

хто вперше зареєструвався у зимовому семестрі 2012 / 2013 року в Університеті 

ЛюдвігаМаксиміліана в Мюнхені, навчається на основі Положення про навчання та 

іспити у Мюнхенському університеті ЛюдвігаМаксиміліана в рамках програми з 

правознавства з закінченням складання Першого юридичного іспиту 28 вересня 

2012 року. 

(3) Для студентів, які почали вивчення юриспруденції зі складанням Першого 

юридичного іспиту на юридичному факультеті Університету Людвіга-
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Максиміліана в Мюнхені до зимового семестру 2012 / 2013 року, але не почали 

вивчення ключових сфер до 1 жовтня 2012 року, застосовуються §§ 36–51 

зазначеного в абз. 2, реч. 2 Порядку навчання та іспитів Університету Людвіга-

Максиміліана в Мюнхені за умови, що для допуску до вивчення ключових сфер (§ 

36 абз. 1) здобуття талона відповідно до § 10 абз. 3 не вимагається. 

 


