ЗАКОНОДАВСТВО В ЧАСІ ЩОДО СТАЖУ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ СУДДІ
Вимоги

Посада

народний суддя

Стаж роботи за спеціальністю не менше

Закон
Закон СРСР "Про
Української РСР
статус суддів в
"Про судоустрій
СРСР"
України"
(04.08.1989)
(05.06.1981)

з 26.06.1981 до
01.12.1989

з 01.12.1989 до
10.02.1993

вимог до
стажу не було

2 роки

вимог до
стажу не було

5 років (у т.ч., як
правило, не
менше 2 років
як суддя)

суддя вищестоящих судів

Закон України "Про
господарські суди"
(04.06.1991)

Стаж роботи у галузі права не менш як (стаж професійної діяльності у сфері права
щонайменше)

Закон України "Про статус
суддів” (15.12.1992)

Конституція України
(28.06.1996, зі змінами від
02.06.2016)

Вимоги

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (07.07.2010; у редакції від
12.02.2015; 02.06.2016)

з 04.06.1991 з 30.03.1997
з 10.02.1993 до з 05.07.2001 до з 28.06.1996 до з 30.09.2016 до з 03.08.2010
до
до
05.07.2001
03.08.2010
30.09.2016
сьогодні
до 28.03.2015
30.03.1997
01.06.2002

з 28.03.2015 до
30.09.2016

з 30.09.2016 до сьогодні

3 роки

5 років

суддя військового трибуналу
арбітр (суддя) Вищого
арбітражного суду України
(Вищого господарського суду
України)
арбітр (суддя) арбітражного
(господарського) суду
суддя районного (міського),
міжрайонного (окружного)
суду, військового суду
гарнізону
суддя
Верховного Суду
Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського
міських, військового суду
регіону і ВМС України
суддя

як правило,
5 років

10 років

як правило,
3 роки

5 років

як правило, 2
роки
5 років, у т.ч.
3 роки на
посаді судді
(дію зупинено до
01.01.1994, пост.
ВРУ від
06.05.1993
№3192-ХІІ)

3 роки

3 роки

5 років

3 роки

суддя апеляційного суду

досвід роботи
не менше 5 років на посаді судді
стаж наукової роботи у сфері
суддею не менше
права щонайменше 7 років
5 років

5 років (у т.ч.
3 роки на
посаді судді)

5 років на
посаді судді

5 років (у т.ч.
3 роки на
посаді судді)

стаж наукової
діяльності або
5 років на
науковопосаді судді
педагогічної
діяльності у
галузі права до
призначення на
посаду судді не
менше 10 років

досвід професійної діяльності
адвоката, у т.ч. щодо
здійснення представництва в
суді та/або захисту від
кримінального обвинувачення
щонайменше 7 років сукупний
стаж (досвід) роботи
(професійної діяльності)
щонайменше 7 років

