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У звітний період до кваліфікаційної палати Кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області було подано 69 заяв від 
осіб про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на 
заняття адвокатською діяльністю в Україні. Всі подані заяви з додатками були 
розглянуті на засіданнях палати, щодо них були прийняті рішення про допуск 
до складення іспитів. Порівняно з аналогічним періодом 2019 та 2018 року 
спостерігається істотне, в рази, зниження кількості поданих заяв на складення 
кваліфікаційного іспиту, що пояснюється відсутністю на сьогодні профільного 
ВНЗ у Донецькій області, багато переселенців осіли в інших регіонах України 
та подають документи на складення іспиту за місцем їх фактичного 
проживання.

Кількість осіб, які подавали заяви в період з другої половини 2017 року 
до кінця 2019 року через зміни в процесуальному законодавстві та введенням 
адвокатської монополії, практично зійшла нанівець.

У звітний період 61 особа, яка подала заяву, взяла участь у складенні 
кваліфікаційного іспиту. З них 58 осіб успішно склали іспит, та їм були видані 
відповідні свідоцтва; 3 особам було відмовлено у видачі свідоцтва у зв’язку з 
набранням недостатньої кількості необхідних балів.

З січня 2020 року до 31.08.2020 року 12 осіб, які раніше подали заяви про 
допуск до складення іспитів за власною ініціативою, посилаючись на різні 
особисті причини, або без жодних пояснень, подали заяви про відмову від 
складення кваліфікаційних іспитів. Попередньо подані ними заяви з 
додатками, що містять їх персональні дані були повернуті їм Укрпоштою.

Прийняті кваліфікаційною палатою протягом звітного періоду рішення 
ні в судовому порядку, ні до ВКДКА не оскаржувались. На початку 2020 року 
ВКДКА розглядала скаргу на рішення кваліфікаційної палати про відмову в 
видачі свідоцтва, прийняте наприкінці 2019 року через не набранням 
необхідної кількості балів особою при складенні письмового кваліфікаційного 
іспиту. За результатом розгляду даної скарги ВКДКА ухвалило рішення про 
відмову в її задоволенні та залишення рішення кваліфікаційної палати КДКА 
Донецької області без змін.
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