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I. INTRODUCTION 
 

This written report contains an evaluative assessment of the draft Standard of Level 1 (Bachelor’s 

Degree) Academic and Professional Training Program (hereafter – Standard) from July 31st 2015, 

especially in comparison to the experiences made with the legal education system in Germany. 

This report aims to enable a broad expert discussion as well as a public discussion of the Standard 

by including experiences made in relation to the German legal education – which has proven its 

worth for more than a hundred years – to facilitate the passage of a practice-orientated version of 

this Standard. Furthermore, this report considers the effects of the drafted provisions towards the 

entire system of legal education and the practice of legal professions as precondition for a 

functioning European state under the rule of law. The reform process of the juridical system and 

the legal education in Ukraine, which started already with Ukraine’s independence in 1991, 

experienced a new impact through the successful Maidan-Protests in February 2014 and the change 

of government with its clear position in favor of an integration into the European Union. The 

extensive reforms are only having a realistic chance of success, if they are substantially worked 

out in detail, accepted by every important player in both juridical and legal education systems and 

implemented on the basis of this acceptance in practice. 

 

II. DETAILED COMMENTARY 
 

1. Classification of the systems of law 

 

a) The Ukrainian system of law 

According to its current Constitution, Ukraine, in contrast to Germany, is not a federal state. The 

particular territorial units do not possess legislative powers. Accordingly, the Ukrainian Parliament 

(Verkhovna Rada) is the sole legislature in Ukraine. The university and professional training of 

lawyers is basically influenced by the new Law of Ukraine “On Higher Education”, which was 

adopted on July 1, 2014. 

This law stipulates in Art. 9 and 10 that for each level of higher education (Level 1-Bachelor, 2-

Master, 3-PhD, 4-Habilitation) and for every field of study a uniform education standard is adopted 

as a non-legislative normative act (comparable with the German administration act) by the highest 

executive organ in the area of education and research, which refers to the Ministry of Education 

and Science of Ukraine. This act has to be passed in connection with other state organs in the 

involved field of education, the concerned employer organization and in coordination with the 

National Agency for Quality Assurance in Higher Education. 

Further, such standards have to comply with the government Decree “National Qualifications 

Framework” from 2011. This decree provides for a distinction of qualities acquired through 

schools, secondary schools, university and professional education in 10 levels (0 to 9 upward). 

These levels are described in regards to the requirements in knowledge, abilities, communicative 

skills, self-dependence and responsibility of the candidate. The compliance of this education 

standard shall assure the acquisition of the aforementioned skills by completing the corresponding 
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degree. The Bachelor’s Degree conforms to level 6 of “National Qualification Framework” with 

the result that Master, PhD and Habilitation are following after it. 

The Standard consequently refers in Point 2 to the Ukrainian law “On Higher Education” and the 

“National Qualification Framework”. Thereby, it is determined that the Standard is worked out in 

compliance with these provisions. 

Basically, a standard regulates the minimum requirements which are imposed on university or 

research institutions to achieve a securing of educational processes in terms of personal, 

methodical, material-technical and informational regards. Due to the standard, every university is 

required to issue – in accordance with Art. 10 subpara. 4 of the Law “On Higher Education” – their 

own education and research programs for each and every field of study. On the basis of these 

programs, the universities have to develop a general curriculum determining type and extent of the 

teaching subjects in ECTS credits, their order, type and extent of the subsequent lessons, the 

syllabus and the type of the final examination. For the sake of concretization of the course 

planning, an “annual curriculum” is required. In this respect, the universities are explicitly enabled 

to offer and to determine specialization classes (Art. 10 subpara. 5 of the Law “On Higher 

Education”). 

The following requirements to the education and research program have to be met by a standard 

(Art. 10 subpara. 3 “On Higher Education”): scope of ECTS credits which are required for a 

degree, schedule of competences to be achieved, normative content of education and of the results 

to be achieved, type of examination, requirements to quality assurance and requirements imposed 

by professional standards (if already existent). This is explicitly incorporated in Point 4.1. of the 

Standard. Thus, the Standard complies on a formal level with the legal requirements and 

implements them. 

At the same time, the Standard shall inform academic community, students and other interested 

parties on content and aim of the juridical Bachelor-Studies (Points 4.2 and 4.3 the Standard). By 

this means, transparency shall be established in regards to the requirements set by juridical studies. 

The Standard also sticks to this self-imposed target in the current version, although it could have 

been more precise in several aspects (cf. the following points of criticism). 

b) The German system of law 

The legal basis of the German legal education can be found on the federal level in the “German 

Judiciary Act” (Deutsches Richtergesetz – DRiG). As the German legal education aims, in 

particular, to enable every student to enter the profession of a judge, the “German Judiciary Act” 

stipulates the requirements which have to be fulfilled in the training regulations for lawyers. The 

subsequent provisions are set forth in Sections 5-7 DRiG, which are attached in Annex A in 

English language. 

Due to the fact that educational training and university education in Germany are basically within 

the competence of the particular federal states, the federal states are enabled to adopt 

corresponding regulations (cf. section 5a (IV) of the “German Judiciary Act”). Consequently, 
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every federal state has issued – besides its own university law, which determines the legal 

relationships at university in general – their own training and examination regulation for legal 

education (Level 2: as an example, Annex B contains the training regulations for the federal state 

of Bavaria – sadly, only available in German and Ukrainian languages). 

By implementing the legal regulations, every university is enabled, on a third level, to issue their 

own study and training regulations for their faculty of law. An example can be found in Annex C 

(Training and Examination Regulations of the Faculty of Law of Ludwig-Maximilian-University 

of Munich – sadly also only available in German and Ukrainian languages). Since the German 

legal education, as will be explained later, is characterized by a final state qualification exam, 

which is not – or only to a small extent – executed by universities, but by the Justice Department, 

the universities merely possess a little marginal competence to create their own regulations. 

c) Valuation 

As far as can be seen, the Standard fits in the Ukrainian system of law and in general is compatible 

with “Level 2” of German legal education, in which every federal state issues its own juridical 

training and education regulation. In Germany, the relevant federal law in “Level 1” (“German 

Judiciary Act”) is already more precisely dealing solely with education and training of lawyers, 

whereas its Ukrainian counterpart, the Law “On Higher Education”, is applicable to all fields of 

studies. Further, the Standard deals in the current draft more generally with “Level 2” as it happens 

in Germany. It is remarkable that the Standard, on the one hand, is very detailed in terms of targets 

to be achieved in legal education and, on the other hand, is very restrained in regards to the question 

of concrete implementation of these targets. This leads to the fact, that the universities obtain a 

broad margin of competences concerning the details of legal education. Should one intend to create 

a uniform standard for all lawyers in a country, it is more useful to be more concrete regarding the 

implementation issue already at “Level 2”, which is applicable to all universities. This is to be 

discussed in the following more precisely. 

 

2. Offered university degrees and the way to a typical legal profession 

 

a) In Ukraine 

The offering of two university degrees for prospective lawyers outside of scholarship Bachelor 

and Master is already defined by the Law “On Higher Education”. The until recently still offered 

degree of the “specialist” which was taken from the Soviet era and could be still taken as an 

alternative to Master’s Degree, was finally abolished by the Law “On Higher Education” in 2014. 

The Standard refers – as the name suggests – according to Points 1, 5, 12, only to the education 

leading to the Bachelor’s Degree and to the examinations required for that purpose. It is to be 

assumed that for a Master’s Degree as well as for a PhD and Habilitation additional standards have 

to be drawn up and adopted in the future. 

The juridical Bachelor studies include according to Point 14, the basic conditions for further legal 

occupation. According to Point 19 (Similarly also Point 21), the basic training of Bachelor’s 
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Degree candidates shall be a prerequisite for further studies in the second stage (the acquisition of 

a Master’s Degree). Therefore, the aim of the Bachelor’s program is to prepare students for their 

future Master programs. 

It does not become clear in this draft, whether after the Bachelor’s Degree is completed a career 

can be started in any legal profession and, if so, which legal professions are thought of in this 

respect. This would, however, be important because after a realistic assessment one cannot assume, 

that for many students the completition of the Bachelor’s Degree constitutes the end of legal 

education and that they want to enter into professional life after that. A study about the numbers 

of graduates of legal degrees, which was made approximately five years ago,1 revealed, that the 

Bachelor graduates of universities mostly divided up into two groups continuing with their studies 

either in a Master’s Degree or a Specialist training. Virtually, no student left the university after 

completing the Bachelor’s Degree. 

Even having earned a Master’s Degree a Ukrainian law student is only enabled to take the 

professions of judge, prosecutor, public notary, and advocate after additional training or working 

as an assistant in one of these areas and a successful passing of a further examination. A single 

dual training, as under German law (Traineeship and training program for "qualified lawyers", 

who may then enter any legal profession), and a uniform practical examination does not exist in 

Ukraine. 

b) In Germany 

The legal education in Germany is divided into two parts. The first four years would be spent at 

university and end up with the first state examination. This is followed by a two-year practical 

period (traineeship), which is not organized by the universities, but by the Department of Justice 

in the respective federal state. This traineeship (or clerkship) ends with the second state 

examination. Only those who have successfully completed both legal state examinations may take 

the classical legal professions (judge, prosecutor, advocate or legal advisor in the puclic 

administration). Another training program or specialization does not take place after that. A 

German lawyer who has successfully completed the second state examination, can immediately 

take all legal professions (system of fully “qualified lawyers”). A subsequent change of profession, 

e.g. from the profession of an advocate to the profession of a judge, is possible without further 

training and is not unusual in practice. 

Thereby, the German system of legal education does not know Bachelor’s and Master’s degrees. 

It ends with the two mentioned legal state examinations. Therefore, no ECTS credits are awarded 

at university. Although most study courses are now aligned with the Bologna system in Germany 

and Bachelor’s and Master’s Degrees are broadly introduced, the lawyers have, so far successfully, 

resisted accepting this system. 

And there are good reasons why the Bologna system is not suitable for German legal education. 

For this statement three points should only be mentioned at this stage. First, as already mentioned, 

                                            
1 Cf. OSCE-Report (in Ukrainian language) http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true. 
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the present German legal education system is characterized by one final exit exam, the legal state 

exam. Neither the two-stage constructed Bachelor’s/Master’s Degree of the Bologna system, nor 

the receiving of ECTS credit points corresponds to this fundamental characteristic. Second, 

according to the goal setting of the Bologna declaration, the three or four year Bachelor constitutes 

a full university degree, which qualifies for a certain profession. As the majority of legal 

professions in Germany require not only graduation in the first state exam, but also the passing of 

the second state examination, there are hardly any professions left which could be practiced with 

a Bachelor’s Degree. After merely finishing the university legal education part, it is hardly possible 

to pursue a legal profession at all. Third: during legal studies one does mainly deal with content 

and application of national law. Consequently, a law degree only entitles to practice within the 

national jurisdiction. Therefore, a Europe-wide recognition of such a degree is not suitable. The 

fact that a German law degree is recognized in France, Poland or Ukraine does not imply at all that 

one is competent in the field of French, Polish or Ukrainian law. 

While until a few years ago both state examinations were executed exclusively by the Department 

of Justice, the first state examination consists of two parts (Section 5 (I) of the “German Judiciary 

Act”) today: 70% of the final mark results out of the final state examination organized and carried 

out by the Department of Justice. 30% of the final mark emerges from a university final 

examination, organized independently by the respective universities. The central subjects, that are 

mandatory and equal for all students, are to be tested during the state examination. In the university 

final exam, however, the students are able to specialize. The second state examination is, on the 

contrary, still exclusively composed of a governmental examination which is implemented and 

organized by the Department of Justice. 

Further, it is important to know that the final grade of the juridical degree solely emerges from the 

final state examination. All the achievements made at university during one’s legal education, 

apply only as a prerequisite for admission to the state examination. They are not included in the 

final result of the state examination and the final degree. 

The state examination (both the governmental part of the first legal state examination as well as 

the second state examination) consists of 7-8 written exams in duration of 5 hours (50-70%) and 

an oral exam (30-50%). The number of exams as well as the question of the percentage ratio of 

written exams and oral exams are regulated differently in the individual German federal provinces. 

In contrast, the particular universities are enabled to determine the requirements for the university 

final exam within the first legal state examination independently. The universities may require two 

or three examinations. Possible forms of testing are: a written paper, a written exam and an oral 

exam. 

c) Valuation 

It would be desirable to know which legal profession could be practiced with the Bachelor’s 

Degree in Ukraine. Even though this is primarily not a task for the the Standard, the Bachelor’s 

program should be geared to this question. Is it aimed that not all students continue with a Master’s 

Degree, but also take a legal profession immediately after the Bachelor’s Degree, the Standard 
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should also define which competences a student must obtain to apply into a legal profession 

immediately after the completion of the Bachelor’s exam, which can be stipulated e.g. as a Student 

Qualifications Framework. From our point of view, it is important to assure that the stipulated 

competenes are considered as sufficient by prospective employers of bachelor graduates. Further, 

there is no clear indication in the Standard, how the relationship between the state and university 

examination should be designed (cf. in detail below II 5). 

3. Type of and admission to studies 

 

a) Regulations of the Standard 

In Accordance to Point 6 of “The Standard" the studies are possible in the form of in-class and 

distance learning. However, the study content and the learning outcomes to be achieved shall not 

distinguish between the forms of study. It should be noted, that distance learning is very popular 

at Ukrainian universities and amounts to a relatively high share account (up to 50%).2 

Point 7 regulates the conditions under which a legal education may be started and names two 

alternatives for that: the completion of the “Senior Secondary Education” and the acquisition of 

another Bachelor’s Degree. The opportunity to start directly with legal studies without completion 

of the “Senior Secondary Education” is therefore not intended. It defies our knowledge, if this is 

possible in other Bachelor’s Degree programs in Ukraine. Is it also impossible to study other 

subjects without completion of the “Senior Secondary Education”, the second sentence would be 

unnecessary and could be deleted. However, it would also be possible that this second sentence of 

Point 7 only refers to foreign students who have finished a Bachelor’s Degree abroad. This does 

not become obvious from the the Standard. 

b) In Germany 

As a general rule, Germany knows the full-time studies. Distance learning is only possible at very 

few universities which are exclusively offering distance learning. In the area of legal education, 

there is only one university in Germany (University of Hagen), as far as we know, where such a 

distance learning is possible. In the other “classical” universities an in class program is solely 

offered. 

Legal education requires also a higher school degree (= Abitur) in Germany, which can be finished 

by a German graduate after 12-13 years of school, usually with 18-19 years. There are, however, 

exceptional cases in which it is possible to start legal studies without a high school degree. This 

requires a qualified professional degree. Nevertheless, the percentage of those studying without 

Abitur at state universities in Germany is less than 1%. Another Bachelor’s Degree does not enable 

to start legal studies in Germany. 

c) Valuation 

                                            
2 cf. Data from 2009-2010, OSZE-Report (in Ukrainian language) 

http://www.osce.org/uk/ukraine/108309?download=true. 
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The possibility to pursue legal long distance studies at any university fits into the established 

structures of Ukrainian education. It was important to determine that “Structure, extent, content 

and results of Academic Programs for Undergraduate Students in Law should be equal regardless 

of the type of the training”. 

The regulation in Point 7 which provides for the possibility of entering into the studies of law by 

acquiring any other Bachelor’s Degree, besides the completion of the “Senior Secondary 

Education”, was unclear to us to a certain extent. If other undergraduate programs do also 

presuppose a completion of the “Senior Secondary Education”, the regulation in Point 7 is 

superfluous. If those rules only apply to students who have previously studied abroad, one could 

explicitly stipulate it for the better understanding. Whether one should create the possibility to take 

a law degree even without completion of the “Senior Secondary Education” remains undecided at 

this point. This should be disussed in relation to the regulations in other fields of studies in Ukraine. 

4. Content and process of studies 

 

a) Regulations of the Standard 

Under point 8 of the Standard the legal Bachelor’s Degree includes 240 ECTS credit points. Not 

fewer than 135 credits have to be allocated to “professional courses in law”, not fewer than 15 

credits – to “humanities in the scope of higher education institution programs” and not fewer than 

60 credits to “elective courses"” which may be both “professional courses in law” and “humanities 

in the scope of higher education institution programs”. 

The scope of lectures (in-class activity) is not less than 1/3 of the total program scope (Point 9). 

According to Point 10 not more than 16 individual coursers are to be taught per academic year. At 

least 10 ECTS credits are further provided for the “state qualification examination” (Point 11). 

b) In Germany 

Since the German legal education does not know the Bachelor’s system, the studies are not based 

on the allocation of ECTS points. However, the different legal training regulations draw a 

distinction between compulsory subjects, elective courses, and other classes. 

In addition to a comprehensive catalog of compulsory subjects, which are described in great detail 

in the various regulations of the federal states, each student has to visit at least one course as a so-

called “key qualification” and to pass one examination in this special class. In this respect section 

3 (5) of the training regulations of Baden-Württemberg states: “The universities offer courses to 

impart interdisciplinary key qualifications, exemplarily such as basic knowledge in economics and 

social sciences, negotiation management, conversation skills, arbitration, mediation, rhetoric, 

questioning doctrine, communication skills". In particular, practical skills are trained with these 

“key qualifications”, skills which are needed by lawyers in their future professional lives. 

According to section 9 (2) No. 4 of the training regulations, only those are admitted to the state 

examination, who passed such a course with success. 



 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON DRAFT STANDARDS FOR BACHELOR IN LAW IN UKRAINE 

11 
 

Further, each student has to bring forward a proof of performance in a foreign language course 

(e.g. section 9 (1) No. 3 training regulation Baden-Württemberg). Thereby, it might also be 

sufficient to merely attend such a course. Nevertheless, the study regulations of the universities 

could specify that students are obligated to attend more courses like that. 

c) Valuation 

The Standard adapts with the specific allocation of ECTS credits to the system of Bologna. 

Although the Standard determines a minimum number of points to be acquired in each area, it 

leaves a certain margin to the universities. 

This margin, which is indicated by the words “not fewer than”, seems hardly feasible in practice 

to us. An addition of the ECTS credit points in Point 8.1 (135 ECTS credits), in Point 8.2 (15 

ECTS credits), in Point 8.3 (60 ECTS credits) and Point 11 (10 ECTS credits) results already in 

220 out of 240 ECTS points to be acquired. Moreover, Point 26 mentions at least 15 ECTS credits 

for “practical internship”, without making clear whether those credits are now numbered along or 

whether they are involved in one of the aforementioned categories (law courses, elective courses) 

already. Considering these credits, one receives a total number of 235 ECTS credits. This would 

leave a very small margin of 5 ECTS credit points to the university. 

On the other side, the universities do have the opportunity to shape their profile in light of the 

“elective courses”. Still, it did not become clear to us whether the choice in terms of the 60 ECTS 

“elective courses” is for the students to select out of these courses independently and freely, or 

whether this choice is for the universites to specify their curriculum by determining which 

“elective courses” students have to take. This should be clarified. 

As a result, it seems more useful to us to take out the term “not fewer than” respectively and to 

firmly distribute the 240 ECTS credits to the individual categories. The universities can and must 

have some margin left within the configuration of the “elective courses” in Point 8.3. 

Overall, the proportion of mandatory “courses in Law”, rated with 135 ECTS credits, appears quite 

little to us. At least if there is the possibility that students are able to solely choose their 60 ECTS 

“elective courses” in the area of “humanities in the scope of higher education institutions 

programs” (according to Point 8.3), the legal share is slightly scarce. Experiences made in 

Germany showed, that the study of law and legal education suffers from the fact that students have 

to attend more and more additional classes, which primarily are not of legal content. The more 

specializations and additional qualifications are required, the less the students are able to acquire 

knowledge within the classical legal areas. 

The separation in “courses of law”, “humanities” and “elective courses” provided in Point 8 does 

no longer appear in the course of the the Standard. Admittedly, it is stated in many places, 

especially in point 23.1, what the students have to learn. However, it does not become clear in 

which category these contents are to be included under Point 8. 

Concerning the “elective courses” in Point 8.3 it has to be clarified whether courses in which “basic 

professional competences” within the meaning of Point 15 are acquired, for example, skills of oral 
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presentation and legal drafting (cf.. Point 23.1.7), or knowledge of foreign languages (cf. point 

23.1.8), are falling within the ambit of “elective courses” or not. The latter courses do not 

necessarily fall under the category “professional courses of law” or “humanities in the scope of 

higher education program”, in our opinion, but may form a third independent category. 

In the second sentence of Point 8.3 a regulation for students who have already obtained another 

Bachelor’s Degree can be found. However, this regulation does not fit in Point 8.3 because it does 

not regulate “elective courses”. Therefore, this provision should be included in a separate Point 

8.4 In terms of content, this regulation is also ambiguous. One could understand it either as a rule 

for crediting academic performances: the one who has finished another Bachelor’s Degree, may 

obtain 150 ECTS credits for a Bachelor’s Degree in law. More likely, however, it should mean: 

whoever has obtained another Bachelor’s Degree, has to acquire as part of its further law studies 

only 150 instead of 240 ECTS credits, whereby at least 120 ECTS credits are to be acquired in 

“professional courses in law”. Again, this proportion of “courses in law” appears relatively little 

to us, as it merely comprises 120 out of 240 ECTS credits, a half of the ECTS credits required for 

an ordinary Bachelor’s Degree  

Finally, it should be noted with regard to Point 10 that it is indeed stipulated that a student should 

not attend more than 16 courses per year. Besides that, however, this point does not indicate how 

extensive these courses shall be. Since there are courses with 3, 5, 7 or more ECTS credits attached, 

the scope of a course can be arranged in a variable manner and the regulation of Point 10 is not 

very meaningful. 

5. Final state qualification exam 

 

a) Regulation of the Standard 

Point 11 of the Standard provides for a “state qualification examination”. In point 31, it is also 

mentioned that “Level 1 [...] academic training program in law terminates by state qualification 

examination”. Therefore, a final state examination is intended besides the listed courses, which 

must be passed by a student. The relation of this final state examination to the university exams 

does not become apparent from the text of the the Standard. 

b) In Germany 

As mentioned above in Point 2. b), the German law only knows the two state examinations as a 

relevant final examination: currently, the first state examination consists of two parts (Section 5 

(I) of the “German Judiciary Act”): 70% of the final mark results out of the final state examination 

organized and carried out by the Department of Justice. 30% of the final mark emerges from a 

university final examination, organized independently by the respective universities. The central 

subjects, mandatory and equal for all students, are to be tested in the state examination. In the 

university final exam, however, the students are able to specialize. The second state examination 

(after completing legal clerkship) is, on the contrary, still exclusively composed of a governmental 

examination which is implemented and organized by the Department of Justice. 
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It is further significant, that the final result of the actual law degree solely emerges from the state 

examination. Performances provided at university during legal education, do only apply as a 

prerequisite for admission to the state examination. These performances are not included in the 

final grade resulting from the state examination. 

At this point, it should be noted that the final grades in first and second state examination are of 

outstanding importance for the student while pursuing a career in law. Currently, for instance, the 

large law firms and most of the courts as well as prosecutions, do only hire graduates who have 

achieved a certain number of points in both state examinations (e.g. 9 points in each state 

examination or 18 points in the 1st and 2nd state examinations in total). This leads to an increased 

pressure on law students at the end of their studies, which is very often criticized in public. 

 

c) Valuation 

The proportion of the “state qualifiying examination” towards the other performances and courses 

that are to be achieved at university is not clear in the Standard. It is quite odd that a final state 

exam, which is situated at the end of one’s formal legal education, is to be rated with at least 10 

ETCS credits. Usually, examination performances are not independently identified as classes, in 

which ECTS credits are acquired. 

As more important appears to us the issue of the relationship between the “state qualification 

examination” and the other tests. It is not clear whether or not the final grade of the Bachelor’s 

Degree emerges from the “state qualification examination” only or the previous achievements also 

influence this final grade. 

Actually, the system of a “Bachelor” and the final state exam are not compatible with each other. 

It is also an essential feature of a Bachelor’s Degree that students perform an extensive written 

“Bachelor thesis” (or at least a course paper) at the end of their studies. The result of this thesis 

counts in the final grade. In many times, the final score of the Bachelor’s Degree consists of 

multiple individual studying performances achieved in the course of the education program. The 

essence of the state examination is, however, that a single examination takes place at the end of 

studies. These systems do not seem compatible to us. The Standard does not provide a solution at 

any point describing how to solve this problem. 

Although we have made very good experiences with the state examination system in Germany and 

even though this system provides a uniform standard for all graduates of German law faculties, it 

would still be preferable for Ukraine, which follows the Bachelor/Master system, to consider the 

following: a “state qualification examination” should not be applied in the context of the 

Bachelor’s Degree, at least as far as the results of this final examination only account for a small 

part of the final grade. Assuming, that a lawyer who works in the classical legal profession such 

as judge, prosecutor, advocate or legal advisor in the puclic administration, needs a subsequent 

Master’s Degree in any event, this would be the place to situate a real “state qualification 

examination”. If there is a classical state examination at the end of the Master’s program and the 
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final grade of the Master’s Degree consists of this examination (i.e. no other university exam is to 

be performed) exclusively, this would be sufficient enough to establish a general and equal 

standard for all lawyers. Should one require, on the other hand, a “state qualification examination” 

at the end of undergraduate studies, this examination should constitute a substantial part of the 

final grade. These questions are not addressed in the current version of the Standard at any point. 

Retaining the “state qualification examination” is associated with the clarification of the way such 

an examination should look like and the clarification of the performances required. The Standard 

also does not not address this. The German law defines – with small differences between the 

particular federal states – that the final state exam consists of 7-8 examinations with a duration of 

5 hours time each. The subsequent results constitute 50-70% of the final grade. Further, there is a 

final oral exam, which accounts for the remaining 50-30% of the final result. These issues should 

be discussed in the the Standard, if one wants to hold on the “state qualification examination”. 

It is also necessary to clarify which final performance is to be provided as part of the Bachelor’s 

program. The ordinary Bachelor thesis, which is usually required for a Bachelor’s Degree, is not 

mentioined even once in the Standard. 

 

6. List of competences required for Bachelors of Law 

 

a) Regulations of the Standard 

Points 14 21 describe the competences that should be attained by the law student during their 

studies. Point 20 stipulates important methods to acquire these skills and competences. 

b) In Germany 

The German regulations hardly contain any provisions on the certain general competences to be 

acquired by students. Therefore, the regulations are more of formal nature and are dealing with the 

concrete prerequisites and the performances which should be delivered by students in the course 

of studies. They describe in detail how the individual tests that students have to pass should look 

like and which topics are relevant in regards to these tests. It is within the competence of the 

universities to develop such tests every single time and to decide which students have delivered a 

sufficient performance to pass these tests. Moreover, it is assumed that a successful completion of 

a certain test by a student (a performance) implies that the student after it has achieved certain 

special competence in the tested field of law. The delivering of all required performances implies 

that the student has achieved all general competences, which are usually not stated expressily in 

the law.  

c) Valuation 

The regulations in the Standard dealing with the competences to be acquired and the methods to 

obtain these competences are very extensive. At the same time they are very abstract and do not 

make any specifications about their concrete adoption in the teaching and testing process by the 

universities. In general, there is nothing wrong with these detailed regulations. It is questionable, 
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however, whether or not it would be preferable to focus on detailed regulations about the course 

of studies and the required performances. Therefore, the purpose of the Standard is of importance. 

If the focus on the implementation of regulations is located within the area of competence of the 

individual universities (such as provided in the Law “On Higher Education”, cf. section II. 1. a)), 

then such arrangements should not be made in the the Standard. However, if one aims to constitute 

a basis for a comparable legal education in Ukraine, one has to go beyond the naming of the general 

targets and methods in the Standard and stipulate detailed regulations as regards to certain tests 

and subjects to be implemented in the course of studies in the Standard. 

In particular, it has still to be noticed in this context that – at least in the English translation – the 

Points 19 and 21 do actually rule on the same issue: the Bachelor’s Degree shall enable students 

to successfully complete a Master’s program. Accordingly, one could take out the first half of the 

sentence in Point 19 since this point does not go beyond what is already specified in Point 21. It 

would therefore be sufficient enough to state in the Point 19: „It is important to assure the students 

that lifelong learning, ability to adopt and use acquired knowledge are necessary for a competent 

specialist“. 

 

7. General aims of the studies 

 

a) Regulations of the Standard 

The Standard contains a variety of provisions which determine abilities, skills, knowledge, etc. to 

be acquired and learned by an undergraduate student and to be promoted by the educational 

institution. In this respect, Point 22 distinguishes between general learning outcomes of students, 

which basically include almost all abilities, such as general knowledge, analytical, and critical 

thinking, moral and ethical values, cross-disciplinary analysis and research etc., and specific 

outcomes in particular jurisdictions or a particular branch of the legal profession. In Points 23.2-

23.5 a variety of research and special skills, social and personal abilities are further enumerated 

which are intended to support the Bachelor’s training. Mostly, however, these skills are hardly to 

be examined in a test situation. 

b) In Germany 

In regards to the general aims of studies and required skills, the regulations in Germany are also 

very restrained for the reasons already mentioned above under II 6. b). 

c) Valuation 

As already expressed under II 6. c) the regulations of the Standard have been kept very abstract. 

Although aims and skills to be acquired are mentioned in this piece of work, it is not stated in the 

Standard how they should be implemented in practice. (The Standard is only concrete in Point 23.1 

which is to be discussed under II 8. As already has been said before, there is almost no such general 

provision in German legislation about lawyer education, while the existing provisions are mainly 

dealing with law subjects that have to be offered to and tests that have to be passed by students. 
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Therefore, in our opinion, the respective provisions of the Standard are not of the great relevance 

and could be shourten, but also left in the proposed version. 

Incidentally, Point 22 lacks the acquisition of foreign language skills, which are referred to in point 

23.1.8. We would suggest naming this aspect separately in Point 22. 

Furthermore, Points 23.2-23.4 are not numbered correctly in the English translation. Point 23.2 

occurs twice (“research skills” and “special skills”). The “research skills” in Point 23.2 possess the 

same numbering in 23.1.1, 23.1.2, 23.1.3, 21.3.4., and 23.1.5 as Point 23.1 (“knowledge and skills 

to apply knowledge in ...”). 

8. Individual subjects to be taught 

 

a) Regulations of the Standard 

The draft does not directly provide which subjects do belong to the compulsory program and to 

what extent and in what proportion they shall be taught. Basically, this corresponds to the 

regulation concept of Art. 10 subpara. 3, 4 of the Law “On Higher Education”, which determines 

the scope of the subjects on the level 3 at universities. Point 23.1 stipulates, however, that Bachelor 

graduates shall be equipped with knowledge and skills of application of law in the following areas: 

„theory and philosophy of law, structure of legal profession and its role in society; history of law 

and state system; international public and private law; principles of institutional and substantial 

law and the most important legal institutions of the Council of Europe and the European Union; 

knowledge of principles of national law and content of the most important legal institutions of the 

following branches of law: constitutional law, administrative and administrative procedural law, 

civil and civil procedural law, commercial law and commercial procedural law, criminal and 

criminal procedural law and labor law“. In addition, knowledge of one legal foreign language – at 

least B2 level – is required (Point 23.1.8.). 

b) In Germany 

In Germany, extensive catalogs reflecting the examination material can be found in the individual 

training and examination regulations of the particular federal states.  

The fields of law which are to be learned by the students are also listed at a central position (cf. 

the example printed below, section 3 (1) of the examination regulations of Baden-Württemberg: 

“In their studies, the students shall exemplarily deal in academic deepening with the main areas of 

Civil Law, Criminal Law, and Public Law as well as one Special Subject, in each case including 

the international, particularly European Law, and procedural references. Basic subjects [Legal 

History, Philosophy of Law, Sociology of Law, Legal Methodology, Comparative Law, and 

General State Theory] should be adequately considered”). Regularly, a very detailed description 

follows determining what subject matter is required for the law degree (cf., e.g., Section 8 of the 

training regulation of Baden-Württemberg). Herein, for example, it is regulated in detail which 

rules and sections of the German Criminal Code constitute the subject matter of the final state 

exam in Criminal Law. Such detailed regulation is regarded as necessary to refer students to the 
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concrete subject matter of the final state examination. If only “Criminal Law” was mentioned in 

this respect, the examination content would be too extensive. 

c) Valuation 

The crucial Point 23.1.5, which states the areas of national law to be learned, is way too short. In 

consideration of the German experiences, it was of great advantage, to narrow down the 

examination material already in the examination regulations of the respective federal states. The 

reason behind this approach is, that the students shall not accumulate detailed knowledge of 

individual provisions, but learn the basic structures of the law within the example of certain 

important rules. If the subject matter is too extensive, there is a risk that detailed knowledge is 

acquired without paying attention to the general structures of law and legal methods. After 

accepting the idea of a final state examination, the already mentioned limitation of the examination 

content cannot be performed by the individual universities, as the state examination is centrally 

provided and passed by students of all law faculties in the same way (with mastering the same 

test). Therefore, it is suggested at this point to restrict the examination material and point out the 

important contents more in detail. This would not necessarily contradict, in our opinion, the 

concept of Art. 10 subpara. 3, 4 of the Law “On Higher Education”, since the allocation of 

regulatory competences to the standard and the university regulations, is neither made explicitly 

nor exclusively in this law. Thus, the author of the Standard could also make a more accurate 

determination of the subjects (cf., e.g., Annex B, Section 18 of the training regulation of Bavaria), 

which would then have to be applied by the universities. 

In regards to the catalog mentioned in Point 23.1 it is noticeable that it basically contains two 

different groups. While individual areas of law are enumerated in Points 23.1.1-23.1.5, general 

skills and knowledge, which do not necessarily have a legal background, are enumerated in Points 

23.1.6-23.1.10. Consequently, this dichotomy should be expressed in two different points. 

Point 8 could serve as an orientation. The Points 23.1.1-23.1.5 seem to point out the matter which 

is to be taught in the “professional courses of law”, while the Points 23.1.5-23.1.10 rather relate to 

other areas associated to the concept of “basic professional competences” and described in Point 

15. As criticized above, the distinction made by Point 8 does unfortunately not emerge in the 

further course of the the Standard. An assignment of “knowledge and skills” of Point 23.1 8 in the 

categories of Point 8 would be very helpful in this context. Concretely, it does not become clear 

whether, for example, the “skills of oral presentation” referred to in point 23.1.7 do count as 

“professional courses in law” (Point 8.1) or whether they belong to “humanities in the scope of 

higher education institution program” (Point 8.2). It is true that thereby “basic professional 

competences” are acquired in accordance with Point 15. Still, even at this point it is not clear in 

what kind of courses within the meaning of Point 8 these skills are taught. 

9. Types of evaluation, levels of learning outcomes 

 

a) Regulations of the Standard 
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The Points 27-35 are stipulating the types of evaluation. These regulations affect all types of 

examination, i.e. both the university exams as well as the “state qualification examination” (cf. 

Point 31). The following types of evaluation are provided within the legal studies (Point 30):”exam 

(oral, written test, mixed type), colloquium, term paper, report, oral report, report on internship 

results etc.”, although the list is not terminal, which is indicated by the additional term “etc.” 

The evaluation is performed in accordance with a 7-point evaluation scale (Point 27). However, 

the requirements for each grade level from fair (E and D) to outstanding (A) are only structured in 

five steps, as referred to in Points 33.1-33.3. The description of the two remaining levels for failing 

is apparently assumed and not mentioned in the draft. The evaluation shall be based (Points 28.1-

28.5) on the following principles: “relevancy, impartiality, transparency, utility”. 

The Bachelor’s Degree shall be concluded by a “state qualification examination” (Point 31). 

Thereby, the examination panel should be comprised of specialists in law, in particular of academic 

researchers, faculty members and practitioners. At least two thirds of the panel members should 

possess academic degrees. 

To what extent professors and lecturers who have taught the exam candidates in advance may be 

among the members of the examination panel, is not regulated in the Standard. Important 

regulations about the scope and conduct of the examination, organization of the panel, type of 

examination test, etc. are missing. 

b) In Germany 

The rules on the examination can be found at several places in Germany. In this respect, the general 

rules, which relate in particular to the state examination, are regulated by the respective training 

regulations of the individual federal provinces. These regulations contain the provisions on the 

evaluation scale. The regulations on the individual examinations to be performed at the universities 

as well as the regulations on the university final exams, which constitute 30% of the final grade of 

the first state examination, can be found in the study regulations of the particular universities. 

In Bavaria the general rules on state examination are located in section 6 et seqq. of the 

examination regulations on legal education (reprinted below in Annex B). 

Section 15 treats the evaluation scale. 0-18 points may be awarded. These points are divided into 

7 categories. It is stated: 

1. very good: a particularly outstanding performance = 16-18 points; 

2. good: a significantly above-average performance = 13-15 points; 

3. fully satisfactory: a performance which is above-average = 10-12 points; 

4. satisfactory: a performance which fulfills average requirements in every aspect = 7-9 points; 

5. sufficient: a performance which still meets average requirements despite its deficiencies = 4-6 

points; 
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6. deficient: a performance which suffers from considerable deficiencies and which is no longer 

suitable = 1-3 points; 

7. insufficient: a completely useless performance = 0 points. 

Another very special element of German legal education is the fact, that although the study content 

is taught on an abstract level, the intermediate exam as well as the final state exam consist of 

specific legal cases. The students are facing in their exams such legal cases to be solved as a legal 

opinion. Neither abstract knowledge nor abstract theories nor philosophic backgrounds are tested, 

solely concrete legal cases. This system was developed in Germany in the past decade and has 

proven its worth. However, this system is not regulated by law. Merely section 3 (3) of the training 

regulations of Baden-Württemberg mentions, that the teaching should be implemented in form of 

small groups, besides main lectures, dealing with the reviewing of cases. 

c) Valuation 

It was mentioned several times that the role of the “state qualification examination” is not 

sufficiently defined and circumscribed in the Standard. The “state qualification examination” is 

mentioned in point 31 without, however, determining who has to organize this state exam (as it is 

a “state exam” it should be organized by governmental, not by university institutions, e.g. in 

Germany it is the Department of Justice). On the other hand, it is not clear how the final grade of 

the Bachelor’s Degree is composed and to what extent this grade is influenced by the “state 

qualification examination”. Finally, it is also not described how the “state qualification 

examination” should look like in detail and what performances are required within it. Since this 

“state qualification examination” constitutes a core element of the juridical reform, further 

regulations are necessarily required to address the issues raised within this standard. 

Point 31, sentence 2, contains the provision that the examination panel must consist of competent 

lawyers with a legal degree, in particular “academic researcher, faculty members and 

practitioners”. At least two thirds of these members should possess academic degrees. However, 

it is not clear whether this applies to all tests during studies or only to the “state qualification 

examination”. If it is applicable to all kind of tests, it should be discussed in a separate point. 

Concerning the “state qualification examination”, only lawyers who possess an “academic degree” 

should operate in the examination panel. Anyway, it should be made clear whether the term 

“academic degree” describes an academic degree in law, a legal PhD or a habilitation. 

Furthermore, the Standard should also clarify which final achievements are requested in regards 

to the Bachelor’s Degree. A large written Bachelor Thesis, which is usual for a Bachelor’s 

Program, is not mentioned once in the Standard 

Concerning the evaluation level, it is remarkable that Point 27 introduces a “7-point-evaluation 

scale”. Point 33, however, describes merely level A-E in detail. This is incomplete. Even if level 

F and G are dealing with “failed” examination results, they should be treated in Point 33 for the 

sake of completeness. 
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In our opinion, the evaluation level in Point 33 is too nuanced. Compared to the German regulation, 

the evaluation level of the Standard contains significantly more valuations. On the other side there 

is no further differentiation between grade D and E (Point 33.. – fair level), respectively grade B 

and C (Point 33.2 – average level). The German system by contrast, which contains also 7 levels, 

has proven its worth. It defines the grades very briefly but describes every grade separately at least. 

All in all, section IV lacks further rules concerning the scope and conduct of the examination, the 

organization of the examination panel as well as the type of the examination as a whole. This could 

result out of the fact that these points, as far as the university exams are concerned, should be left 

open to the respective universities. Nevertheless, this cannot apply to the intended “state 

qualification examination”. With regard to this examination, if it is also included as a final 

examination in the Standard, one has to draw precise regulations in the Standard already. For 

example, the number and type of written and oral examinations as well as their proportion in the 

calculation of the final grade, should be stipulated. 

10. Practical internships besides the studies 

 

a) Regulations of the Standard 

Point 16 stipulates that the students should not only acquire theoretical knowledge but also 

“practical knowledge and skills”. The Standard provides for a “practical internship” in Point 25 

which must have a minimum scope of 15 ECTS credits according to Point 26. The “practical 

internship” may be completed in “legal departments of local authorities, bodies of executive 

power, other institutions and organizations as well as courts and prosecution authorities”. The 

“practical internship” can also be finished in the legal clinic of a higher education institution (Point 

25). 

It is remarkable, that an internship at a lawyer’s office or a law firm is not intended, at least it is 

not mentioned in the Standard. 

b) In Germany 

In Germany, a three-month internship must be completed while studying. A regulation is provided 

in the training regulations of the federal states. Consequently, sections 5a (3) and (4) of the German 

Judiciary Act determine: “(3) The program of studies shall cover the practice in court adjudication, 

in the administration and in legal consulting, including the respective key qualifications required, 

such as negotiation management, negotiation skills, rhetoric, conciliation, mediation, questioning 

techniques and communication skills. During the period where lectures are not held time shall be 

spent on practical studies for a total of not less than three months. Land law may provide that the 

time taken for practical studies shall be spent at one agency continuously. (4) Detailed provisions 

shall be made by Land law.“ 

Section 5 of the training regulations in Baden-Wurttemberg determines: ”(1) During the lecture-

free period, students attend at least three months of practical studies. (2) The practical studies can 

be completed at all positions in Germany and abroad, which are appropriate to provide students 

with a view of practical application of law. (3) All governmental and other public authorities 
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support the implementation of practical studies. One-month group internships will be respectively 

offered in justice, administration and legal profession in each case.“ 

It should be noted that after the completion of legal studies and the first legal state examination, a 

two-year clerkship (preparatory training) is taking place in Germany. This clerkship solely 

contains practical elements and is concluded by the second state examination. Only those who 

have successfully passed this period are enabled to work in the traditional legal professions in 

Germany. 

c) Valuation 

The completion of “practical internship” is an important element of legal education and should 

therefore be included in the Standard by all means. Point 26, however, merely defines that an 

internship shall have the minimum scope of 15 ECTS credits. Further regulations cannot be found 

at this stage. It would be more useful to determine which actual temporal extent, e.g. three months, 

is required for a “practical internship” and whether it is possible to complete the internship at one 

single internship station or whether several short-time internships are admissible. Furthermore, the 

test achievements, which are usually necessary to acquire ECTS credits, demanded in regards to a 

“practical” are not described. 

Finally, the allocation of 15 ECTS credits under Point 26 – in regards to the provisions of Point 8 

– is not clear. Do they constitute a part of “law courses” in accordance to Point 8.1 or are they to 

be added as a separate item, meaning that a total of 235 out of 240 ECTS credits would be 

mandatorily regulated (but in this case the “not fewer than” regulation would hardly make any 

sense, since only 5 more ECTS credits may be freely distributed). 

11. Requirements on faculty members and teachers 

 

a) Regulations of the Standard 

Point 40 states that „higher education institution should approve in accordance with the applicable 

law the procedure and requirements to persons that may hold position of a faculty member in order 

to ensure quality of academic staff through competitive hiring“. Further it is determined: 

„qualification and competence evaluation of faculty members is exercised according to their 

academic and practical experience that includes participation in academic research, using 

advanced teaching methods, recognition from the professional and academic community, 

knowledge of foreign languages, participation in professional development programs, conferences 

etc.“ Besides, it is stipulated: „qualification and competence evaluation of faculty members is 

made individually (by other faculty member) as well as by peers (by the Chair, Law School 

Academic Council or the higher education institution), depending on functional objective of this 

evaluation“. The evaluation by students forms an indispensable part of competence assessment. 

The results of the competence assessment must be discussed by the Law School Academic Council 

and published on the homepage of the faculty or in another manner. 

b) In Germany 
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In Germany, there are no provisions on the quality of teaching staff in the special training 

regulations on legal education. The general rules applicable to all faculties are effective in this 

respect. As the university professors are also civil servants, they are additionally bound by the 

Civil Servant Acts of the particular federal states. 

c) Valuation 

The provisions on the requirements on faculty members and teachers are very ambitious. Certainly, 

it is important to require high demands and ensure them by legal measures. It is questionable, 

however, whether this should be regulated in a Bachelor’s standard, which is especially concerned 

with legal education and whether the implementation of the high quality requirements should be 

left to the individual law faculties of the respective universities. The requirements for good and 

profound teaching and the requirements that must be satisfied in order to appoint appropriate 

persons as professors or academic assistants can be applied in a general way and are not limited to 

the law faculties. In respect to the regulations adopted in the Standard, it is also not evident that 

these regulations intend to consider peculiarities with regards to the legal faculty members and 

teachers. 

Therefore, it is proposed to examine, whether the general provisions on rights, duties, working 

hours, training of teaching staff in Art 54-60 of the Law “On Higher Education” are already 

sufficient enough. 

It also seems odd to make this regulation in a Bachelor’s standard as they are certainly, at least in 

general, applicable to the entire faculty of law (i.e. for Master programs). If each and every faculty 

develops and adopts their own standard for quality assurance (even in different ways at Bachelor 

and Master programs), this would lead to a considerable flood of orders and substantial 

bureaucratic efforts. This could be easily avoided by a general rule within a universal university 

law applicable to all employees of different universities. 

At this point we would like to make a further suggestion in relation to the professors: in our 

opinion, the principle that a person who has completed a PhD or a habilitation at a specific 

university, may not start working at this university as a professor, has proven its worth in Germany. 

One’s return to this university later is possible, however an appointment to another university has 

to happen in between. This leads to the consequences that each professor has to participate in a 

general competition and the appointment of professors is merely based on quality criteria. 

Networking and nepotism is excluded by this system. Thus, only the best professors get an 

appointment at the particular (compulsory: other) universities. Therefore, comprehensive quality 

assurance systems, as they have been installed in Point 40 of the Standard are unnecessary. 

 

12. Quality Assurance 

 

a) Regulations of the Standard 
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Point 4.4 of the draft mentions the implementation of “internal and external assessments of the 

quality of content”. The Points 36 et seqq. specify the “internal” assessments (as required in Art. 

10 subpara. 3 No. 4 of the Law “On Higher Education”). Thus, a whole section of the Standard is 

dedicated to quality assurance. Besides the above-mentioned requirements on faculty members 

and teachers (in Point 40), especially the following points are of interest: according to Point 36.1 

“principles and procedures” shall be adopted in regards to ensure the quality of legal education. 

This must be done after a public discussion. Under Point 36.2 rules are to be adopted, which 

evaluate the undergraduate education program as such (cf. Art. 10 subpara. 4 of the Law “On 

Higher Education”). Moreover, the “students’ learning outcomes” are to be evaluated annually 

(Point 36.3). In addition to a variety of other quality assurance measures to be taken by a faculty, 

Point 39 states that a regulation on the organization of the educational process is to be adopted, in 

particular providing information on criteria evaluation procedures. Thereby, various types of 

evaluation (written, oral, tests) shall be combined. According to Point 44 an efficient system for 

prevention and identification of academic plagiary is to be introduced. Overall, these regulations 

basically repeat the requirements of Art. 16 of the Law “On Higher Education"”, which are 

concretized in a few points. 

b) In Germany 

There is no legislation on quality assurance in regards to legal education in Germany. 

c) Valuation 

Taken as a whole, the entire section V is affected by the same objections already raised above in 

respect to Point 40 (cf. II 11.). One should consider whether it is possible to refer to the relevant 

provisions of Art. 16 of the Law “On Higher Education” to a larger extent and thereby avoid 

repetition. It also seems odd to make this regulation in a this Standard as they are certainly, at least 

in general, applicable to the entire faculty of law (i.e. for the Master programs). If each and every 

faculty develops and adopts their own standard for quality assurance (possibly in different ways 

for Bachelor and Master programs), this would lead to a considerable flood of orders and 

substantial bureaucratic efforts. This could be easily avoided by a general rule. In Germany, we 

are experiencing at the moment that the increase of bureaucratic effort within the academic self-

administration of the universities is counterproductive. In the end, the professors are not having 

the time to focus on good teaching, preparation of lessons, etc. due to the increasing bureaucratic 

effort. We warn against such an increase within the frame of internal quality assurance. 

Apparently, the Points 36 et. seqq. are doing precisely this. 

According to point 36.3 the “students’ learning outcomes” are to be evaluated every year. The 

Ukrainian version of the Standard mentions that “the students” are to be evaluated. Therefore, the 

meaning of this provision is not clear. 

Finally, the provision in the Points 36 et seqq. contain regulations which have not necessarily 

anything to do with quality assurance. Thus, we would treat, for example, the regulations in Points 

41.6 and 41.7, namely the teaching lecture and the methods of training, in a separate section. the 

Standard is basically characterized, by setting general targets and requirements which have to be 
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met by efficient studies and competent students. In this respect, the regulations dealing with the 

implementation of these requirements in the actual legal education are not described detailed 

enough in this draft. A determination of possible teaching methods would constitute an opportunity 

to be more specific in this respect. At this point, one could also include “moot courts” and “case 

review studies” and small groups. 

 

III. RECOMMENDATIONS  
 
Finally, we would like to outline the above-given evaluation in the following recommendations: 

1. It would be desirable to know which legal professions can be entered into in Ukraine with 

a mere Bachelor’s Degree. The Standard should, on the one hand, determine which 

qualifications are requested from students to enter the legal professional life immediately 

after completing a Bachelor’s Degree. On the other hand, it should stipulate the legal 

professions which are thought of in this regard. Be that as it may, it should not be the aim 

of a Bachelor’s Degree that all graduates must de facto obtain a Master’s Degree to enter 

any legal profession. If this were the case, one could refrain from the distinction between 

Bachelorand Master-Studies. 

 

2. In regards to Point 8.3 it did not become clear to us where the elective courses, which are 

rated not fewer than 60 ETCS, are referring to: do the students have the possibility to 

choose their elective courses independently and freely out of a variety of courses or is this 

point dealing with the choice of universities and faculties to determine – by developing 

their study program – which elective courses should be mandatory for their students? This 

should be clarified. Concerning the elective courses in Point 8.3 it should further be 

clarified, that also courses dealing with “basic professional competences” according to 

Point 15, e.g. rhetorical classes (cf. Point 23.1.7) or knowledge of foreign language (cf. 

23.1.8), could fall in this category. The latter appear to us as not coercively included in the 

categories “professional courses of law” or “humanities in the scope of higher education 

program”. These courses could rather form a third category. 

 

3. All in all, it might be more useful to withdraw the regulation “not fewer than” in Points 

8.1, 8.2, 8.3, 11 as well as 26 and distribute the 240 ECTS-Points to the respective 

categories firmly. The universities could and should obtain a certain scope to structure the 

elective courses in Point 8.3. This is underlined by the fact that the minimum number of 

the assigned ECTS-Points results in total in 235 ECTS credits based on the Standard. 

 

4. The 135 ECTS credits, which are provided for “professional courses in law”, seem to be a 

relatively little number in our eyes. 
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5. The distinction between “courses of law”, “humanities” and “elective courses” which is 

intended in Point 8 does not emerge again in the course of the Standard. It is true, that this 

draft determines, especially under Point 23.1, what the students are required to learn at 

many places. Nevertheless, it does not always become clear which category within Point 8 

is affected by the respective courses. Point 15 mentions that students are required to obtain 

“basic professional competences” and the draft refers, e.g. in Point 23.1.7, to the acquiring 

of “knowledge of foreign language”. However, it is not revealed whether the relating 

classes do fall under “courses of law”, “humanities” or “elective courses”. 

 

6. Within the scope of a Bachelor’s Degree a “state qualification examination” should be 

avoided. Assuming that the classical legal professions, as judge, prosecutor, advocate or 

legal advisor in the puclic administration, require an additional Master’s Degree anyway, 

the Master’s Program would be the most suitable place to execute a real “state qualification 

examination”. If a Master’s Degree is completed by a classical state examination and the 

final result of this Master’s Program is exclusively (!) consisting of the state examination 

achievements (and consequently no further university exam is ensuing), this constellation 

would be sufficient enough to grant a general and equal standard to all law students. A 

“state qualification examination” which is already placed at the end of a Bachelor program 

should occupy an essential part of the final result by all means. In this case, detailed 

information (in section IV) is required to determine the examination scope and procedure. 

For example, one has to stipulate number and type of oral and written exams. Further, it is 

necessary to regulate the proportion between these types in regards to the constitution of 

the final grade of the state examination. As the “state qualification examination” apparently 

constitutes a central part of the judicial reform process, the current regulations are too 

insubstantial. 

 

7. The Standard should also clarify the final achievements required in regards to the 

Bachelor’s Degree. A large written Bachelor’s thesis, which is usually required for a 

Bachelor program, is not mentioned once in the Standard. 

 

8. The description of “required competences” in Points 14-21 and “skills” in Points 22 and 

23.2-25 is quite abstract. A unitary Standard requires concrete regulations dealing with the 

implementation of such abstract targets within the Standard. 

 

9. Point 22 does not mention the obtainment of foreign language skills. This topic, however, 

is discussed in Point 23.1.8. It is our suggestion to name this issue in addition within Point 

22. 

 

10. The examination subjects named in Point 23.1.5 have to be described more precisely. 

Above all, a detailed limitation of the examination content must be made, at least if these 

contents are tested in a standardized state qualification examination. 
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11. In Point 23.1 two categories should be formed: The Points 23.1.1-23.1.5 describe branches 

of law which are learned within the “courses of law” according to Point 8.1. The Points 

23.1.6-23.1.10 describe further skills which are learned in other courses. In this regard it 

has to be clarified whether (and to what extent) these courses come under the “elective 

courses” in terms of Point 8.3. 

 

12. Concerning the evaluation level, it is remarkable that Point 27 introduces a “7-point-

evaluation scale”. Point 33, however, merely describes level A-E in detail. This is 

incomplete. Even if level F and G are dealing with “failed” examination results, they should 

be mentioned in Point 33 for the sake of completeness. 

 

13. In our opinion, the evaluation level in Point 33 is too nuanced. Compared to the German 

regulation, the evaluation level of the Standard significantly contains more valuations; still 

there is no further differentiation between grade D and E (Point 33.1 – fair level), 

respectively grade B and C (Point 33.2 – average level). The German system, by contrast, 

which contains also 7 levels, has proven his worth. It is our submission that all 7 evaluation 

levels should be defined separately but briefly. At the same time, it must be clarified, as 

done in the German evaluation scale, which grade does reflect the average student 

performance. 

 

14. In the second sentence of Point 31 it is stipulated that the “Examination Panel” should be 

comprised of a competent jurisprudential commission, in particular of academic 

researchers, faculty members and practitioners. No less than 2/3 of panel members should 

possess academic degrees. Nevertheless, it does not become clear whether this regulation 

affects every single examination or solely relates to the “state qualification examination”. 

If this regulation applies to all kinds of examinations, it should be discussed in a separate 

Point. In regards to the “state qualification examination”, every member of the examination 

panel should possess an academic degree, whereby it must be clarified whether the term 

“academic degree” implies an academic juridical degree or a PhD or a habilitation. 

 

15. Concerning Point 25 and its regulation of “practical internship”, one could consider 

including attorneys-at-law in the internship program. 

 

16. Point 26 merely determines the extent of “practical internship” by stipulating that it should 

be comprised of not fewer than 15 ECTS credits. Further regulations are not existent. It 

would be more useful to determine the actual temporal extent, e.g. three months, required 

for a “practical internship” and whether it is mandatory to complete the internship at one 

single internship station or whether several short-time internships are possible. 

Furthermore, there is no description of the test achievements, which are usually necessary 

to acquire ECTS credits, demanded in regards to a “practical internship”. 
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17. It is suggested to consider whether Points 36-40, perhaps even Points 36-45, should be 

excluded from the Standard or whether these points should rather be expressed by referring 

to Art. 16 of the Law “On Higher Education”. As the above-mentioned points refer to all 

university members and faculties and do not draw a distinction between Bachelor and 

Master programs, it would be more useful and easier to implement in practice to create, for 

example, a uniform quality assurance mechanism applying to all faculties and all kinds of 

university degrees at this stage. This mechanism could easily, if necessary, take the 

characteristics of the respective degree into account. Every standard could refer to such a 

provision, as described above, to meet the requirements of Art. 10 subpara. 3 of the Law 

“On Higher Education”. If every faculty has to adopt their own quality assurance standard 

for every degree course (perhaps even in a different way for Bachelor and Master studies), 

this would lead to a raft of regulations and considerable bureaucratic burdens. These 

negative effects could be easily avoided by enacting a general regulation in form of a 

university law which is applicable to all university members. 

 

18. The regulations in Points 36-45 indicate a considerable bureaucratic burden in the context 

of the academic self-administration of the respective university. This could lead to opposite 

results as actually intended in the Standard. Instead of providing profound teaching and 

legal education, the professors are facing a variety of bureaucratic provisions concerning 

internal quality assurance. This requires a lot of time. In the end, the professors are not left 

with the time to focus on good teaching, preparation of lessons, etc. We warn against an 

increasing bureaucratic effort within the frame of internal quality assurance. 

 

Finally, it is suggested to consider whether the technique of solving legal cases, as usually 

practiced in Germany, should be applied in Ukraine or even be used as standard testing method in 

written tests or the state examination. As this model is largely unknown in Ukraine, it would have 

to be concretely discussed in the Standard. The advantages of this system are obvious: not 

repetition of subject matter learned by heard, but application of such knowledge in connection with 

a concrete legal problem, characterizes a good lawyer in practice. 
 

IV. CONCLUSIONS 
 
The Standard of Level 1 (Bachelor’s Degree) constitutes a first step in the right direction towards 

a uniform and high-quality legal education in Ukraine. However, the Standard is quite abstract in 

many points and merely names general targets and methods of a good legal education, without 

discussing in detail how these targets should be implemented on a concrete level. 

In our opinion, the crucial issue is to answer the following questions: To what extent should the 

legal education be concluded by a final state qualification examination? How does this state 

examination look like in detail? And which influence does it have on the final grade of the 

Bachelor’s Degree? Should the “state qualification examination” have a high priority, one has to 
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determine the branches of law, which are tested in this final state examination, more precisely. A 

brief enumeration of the subject – as performed under Point 23.1 – is not sufficient enough in this 

regard. 

The Standard is basically characterized, as already mentioned, by setting general targets and 

requirements which have to be met by efficient studies and competent students. In this respect, the 

regulations dealing with the implementation of these certain requirements in legal education are 

too short of detail in this draft. This could result from the fact, that the general competence 

distribution under Art. 10 subpara. 3, 4 “On Higher Education” assigns the task of implementation 

to the universities. Nevertheless, the Standard should contain detailed terms of reference in this 

context. Conclusively, we would like to present an example: Point 23.1.7 requires students to 

acquire “skills of oral presentation and legal drafting”. However, this point does not mention how 

this has to be realized. A sufficient regulation could be achieved in the Standard by stipulating 

concrete provisions regarding the implementation, e.g. by determining that students are required 

to attend rhetorical classes and presentations or moot courts comprised of not fewer than 5 ECTS 

credits, or that students are required to submit a certain number of written performances (papers, 

drafts, statements, seminar papers, etc.).  
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ANNEX A: EXCERPT FROM THE GERMAN JUDICIARY ACT 
 

Second Chapter 

 

Qualification for judicial office 

 

Section 5: Qualification for judicial office 

 

(1) Whoever concludes his legal studies at a university by taking the first examination as well as a 

subsequent period of preparatory training by taking the second state examination shall be qualified 

to hold judicial office; the first examination comprises a university examination covering areas of 

specialization and a state examination covering compulsory subjects. 

(2) University studies and preparatory training shall be harmonised in content. 

 

Section 5a: University studies 

(1) University studies shall last for four years; this period may be of shorter duration in so far as 

the requisite attainments for admission to the university examination covering areas of 

specialisation and to the state examination covering compulsory subjects are demonstrated. Not 

less than two years shall be spent on studies at a university within the area of application of this 

Act. 

(2) The course of studies comprises compulsory subjects and areas of specialisation with elective 

subjects. In addition, proof is required of the successful completion of a law course in a foreign 

language or a language course geared specifically to law; provision may be made under Land law 

that proof of foreign language skills can be provided in another manner. Compulsory subjects shall 

comprise the core areas of civil law, criminal law, public law and the law of procedure, including 

the links with European law, the methodology of legal science and the philosophical, historical 

and social foundations. The areas of specialisation serve to supplement university studies, to 

deepen knowledge of the compulsory subjects to which they relate, and to impart the 

interdisciplinary and international bearing of the law. 

(3) The programme of studies shall cover the practice in court adjudication, in the administration 

and in legal advice, including the key qualifications required therefor, such as negotiation 

management, negotiation skills, rhetoric, conciliation, mediation, questioning techniques and 

communication skills. During the period where lectures are not held time shall be spent on practical 

studies for a total of not less than three months. Land law may provide that the time taken for 

practical studies shall be spent at one agency continuously. 

(4) Detailed provision shall be made by Land law. 

 

Section 5b: Preparatory training 

(1) The period of preparatory training shall last for two years. 

(2) Training shall be given at the following compulsory agencies: 

1. at a court of ordinary jurisdiction in civil matters, 

2. at a public prosecutor's office or at a court with jurisdiction in criminal matters, 

3. at an administrative authority, 

4. with counsel; 
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and at one or more optional agencies where proper training is guaranteed. 

(3) The training may take place on an appropriate scale with supranational, intergovernmental or 

foreign training agencies or with foreign lawyers. Credit may be given for training undergone at a 

faculty of law and at the German Academy of Administrative Science in Speyer. Land law may 

provide that the training according to subsection (2) number 1 may partly be given at a court with 

jurisdiction in labour matters and the training according to subsection (2) number 3 may partly be 

given at a court with jurisdiction in administrative, finance or social matters. 

(4) Training at a compulsory agency shall last for no less than three months, compulsory training 

with counsel shall last for nine months; Land law may provide that the training pursuant to 

subsection (2) number 4 may be undertaken for up to three months with a public notary, a 

company, an association or at another training agency where appropriate training in the provision 

of legal advice is ensured. Preparatory training may be extended in individual cases for compelling 

reasons but not, however, on account of inadequate performance. 

(5) During training provision may be made for training courses for a total period of three months. 

(6) Detailed provision shall be made by Land law. 

 

Section 5c: Account taken of training for the higher intermediate service 

(1) Successfully completed training for the higher intermediate judicial administration service and 

for the higher intermediate non-technical administrative service may, on application being made 

and for a period not exceeding eighteen months, be taken into account in respect of the length of 

training. However, not more than six months may be taken into account in respect of preparatory 

training. 

(2) Detailed provision shall be made by Land law. 

 

Section 5d: Examinations 

(1) The state and university examinations shall relate to the practice in court adjudication, in the 

administration and in legal advice, including the key qualifications required therefor according to 

section 5a subsection (3), first sentence; notwithstanding section 5a subsection (2), second 

sentence, examinations may also take account of foreign language skills. Standardisation of 

examination requirements and achievement rating must be ensured. The Federal Minister of Justice 

shall be authorised with the approval of the Bundesrat to lay down by legal ordinance a scale of 

marks and points for the individual and overall marks for all examinations. 

(2) The syllabus for the university examination covering areas of specialisation and for the state 

examination covering compulsory subjects shall be so designed as to enable university studies to 

be completed after four-and-a-half years of study. The university examination covering areas of 

specialisation must include at least one written assignment. The state examination covering 

compulsory subjects must comprise both written assignments and oral examinations; Land law 

may provide that examinations can be taken during the course of studies, though not before the 

end of two-and-a-half years of study. The first state examination certificate shall list the results of 

the university examination covering areas of specialisation which has been passed and of the state 

examination covering compulsory subjects which has been passed, as well as the overall mark, to 

which the result of the state examination covering compulsory subjects contributes seventy per 

cent and the result of the university examination covering areas of specialisation contributes thirty 

per cent; the certificate is issued by that Land in which the state examination covering compulsory 

subjects was passed. 
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(3) The written examinations forming the second state examination may be taken in the eighteenth 

month of training at the earliest and in the twenty-first month of training at the latest. They shall 

at least relate to the training undergone in the compulsory agencies. Where Land law stipulates 

that a home assignment shall be performed in addition to assignments performed under 

invigilation, provision may be made to the effect that such assignment shall be performed after 

completion of the last compulsory agency. The oral examinations shall relate to the entire period 

of training 

(4) In the first and the second state examinations the examining body may deviate in its decision 

from the arithmetically calculated total mark where such deviation gives a better reflection of the 

candidate's performance in view of the overall impression gained and this has no influence on the 

candidate's passing the examination; in respect of the second state examination performance during 

preparatory training shall also be taken into consideration. The deviation shall not exceed one third 

of the average range within a class of mark. The proportion of oral examination attainments shall 

not exceed forty per cent of the total mark. In determining the total mark given for the second 

examination no account shall be taken of marks given during preparatory training. 

(5) The state examination covering compulsory subjects may be repeated once. A failed state 

examination covering compulsory subjects shall be deemed not to have been taken if the candidate 

registered early for the examination and completed the required examination assignment in full. 

Detailed provision, in particular as regards the expiry of the registration deadline, account to be 

taken of periods of study abroad, of illness or of release from study in respect of the total period 

of study, as well as the repercussions of interrupted examinations, shall be made by Land law. 

Land law may enable a candidate to repeat the examination for the purpose of improving his grade. 

(6) Detailed provision shall be made by Land law. 

 

Section 6: Recognition of examinations 

(1) A candidate shall not be refused admission to preparatory training for the reason that he took 

the university examination covering areas of specialisation or the state examination covering 

compulsory subjects pursuant to section 5 in another Land within the area of application of this 

Act. Account shall be taken in every German Land of time spent on preparatory training in a Land 

within the area of application of this Act. 

(2) Whoever has acquired the qualification to hold judicial office within the area of application of 

this Act pursuant to section 5 shall be qualified to hold judicial office in the Federation and in 

every German Land. 

 

Section 7: University professors 

Every full professor of law at a university within the area of application of this Act shall be 

qualified to hold judicial office. 
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ANNEX B: TRAINING REGULATIONS FOR LAWYERS IN BAVARIA 
 

Від 13 жовтня 2003 року  Унормоване видання станом на 01.01.20153 

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. 

§ 2 Зміст іспитів 

                                            
3 This document has been translated into Ukrainian by the Center for Iintercultural Specialized 
Communication and Terminology Harmonization and published in the White Book of the Legal Education 
Reform, Editors: O. Shabliy, R. Melnyk, B. Schloer, Kiev, 2015, ISBN 978-617-7293-06-3. German 
version can be found under: https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/ljpa/japo/japo_ab_1_1_2015.pdf. 40. 
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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 

(1) 
1
На державних іспитах призначається екзаменаційна комісія для кожного 
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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. 

(5) 
1
Екзаменаційна комісія приймає рішення більшістю голосів. 

2
У разі рівності 
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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. 

(5) Абз. 1 застосовується відповідно, якщо учасник іспиту повністю або частково 

пропустив усну частину державного іспиту. 
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§ 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 

передбачені в реч. 1 і 2, якщо причетні учасники іспиту не доведуть, що володіння 

цими засобами не сталось ні через умисел, ні з необережності. 
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(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. 

(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 
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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 

одного місяця після оголошення підсумкової оцінки з конкретним і зрозумілим 

письмовим обґрунтуванням. 



 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON DRAFT STANDARDS FOR BACHELOR IN LAW IN UKRAINE 

39 
 

(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 

службі землі подане відповідне заперечення. 

(5) 
1
Учасники іспиту повинні вирішити, який результат іспиту вони хочуть 
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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. 

Розділ 1 

Перший юридичний державний іспит 
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§ 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); 

b) право особистих товариств (за винятком правил щодо торгових книг); 

c) право товариства з обмеженою відповідальністю (лише створення, 

представництво і управління); 
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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 

подібні до основних права, основні свободи, фундаментальні свободи, система 

захисту прав у праві Співтовариства) в загальних рисах; 

7. Із процесуального права: 
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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 

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; 
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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, 

2. Приймати усні іспити, 

3. Розробляти екзаменаційні завдання. 

(2) Як екзаменатор може бути призначений тільки: 

1. Зі сфери університетів: 
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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 

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. 
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(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 

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 
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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 

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 
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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, 

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. 
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(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. 

§ 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, 
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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. 

(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 
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(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). 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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(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. 

(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 
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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 

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 
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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). 

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. 



 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON DRAFT STANDARDS FOR BACHELOR IN LAW IN UKRAINE 

60 
 

(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 

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 / 
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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 

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 
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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. 

(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 
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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 

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 
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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. 

(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 
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(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 

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 



 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON DRAFT STANDARDS FOR BACHELOR IN LAW IN UKRAINE 

66 
 

(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 

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 
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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: 

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. 
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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); 

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; 
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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: 

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. 
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(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. 

(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, 
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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. 

(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 
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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. 

§ 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 
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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. 

(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 
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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 

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 
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(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 

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 
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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 

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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ANNEX C: STUDY AND EXAMINATION REGULATIONS OF THE 
FACULTY OF LAW OF LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITY OF 
MUNICH 
  
Порядок навчання та іспитів Університету імені Людвіга Максиміліана в Мюнхені4 

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 чинності, 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 

юридичного іспиту є професійна кваліфікація закінченої вищої освіти та вступного 

                                            
4 This document has been translated into Ukrainian by the Center for Iintercultural Specialized 
Communication and Terminology Harmonization and published in the White Book of the Legal Education 
Reform, Editors: O. Shabliy, R. Melnyk, B. Schloer, Kiev, 2015, ISBN 978-617-7293-06-3. German 
version can be found under http://www.uni-muenchen.de/aktuelles/amtl_voe/0800/892-03ju-2012-
ps00.pdf 2 Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung.  
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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; 

6) підприємницьке право: національне, міжнародне та європейське податкове 

право; 
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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 

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, 
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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 

(1) Цілі і завдання навчання досягаються шляхом, зокрема, наступних навчальних 

заходів та використання таких форм викладу матеріалу: 
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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 

кримінального права, а також скласти з кожного курсу відповідно один доказ 

успішності. 
2
Вимоги до перевірки і її процедуру регулюють §§ 20–23. 



 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON DRAFT STANDARDS FOR BACHELOR IN LAW IN UKRAINE 

82 
 

(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 

(1) 
1
Центральна студентська консультація Університету ЛюдвігаМаксиміліана в 

Мюнхені надає інформацію та консультації з міждисциплінарних проблем. 
2
До неї 
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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. 

(4) 
1
Якщо зараховуються навчання або іспити, оцінки за них, якщо системи 

оцінювання збігаються, повинні бути прийняті і включені відповідно до правил 
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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. 

5. Для визнання отриманих за межами вищих навчальних закладів компетенцій / 

навичок має бути надано адекватні підтверджуючі документи (свідоцтва, атестати, 

сертифікати, інша документація тощо). 
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 (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 

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 
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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. 

§ 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 
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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. 

Розділ 2: Докази успішності та іспити за програмою навчання 1 Частина: Перший 

юридичний державний іспит 

§ 17 Державна частина Першого юридичного іспиту 
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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. 

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 
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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 

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, 
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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 

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 
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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. 

(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 
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(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 

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 
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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; 

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, 
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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. 

(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 
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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 

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. 
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§ 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 

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 
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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 

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. 



 
COMMENTS AND RECOMMENDATIONS ON DRAFT STANDARDS FOR BACHELOR IN LAW IN UKRAINE 

98 
 

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 

(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, 
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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. 

(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 
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(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. 

(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 
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(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 

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 
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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 

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 
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(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 

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), 
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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-

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. 
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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-

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. 

 


