
 
 

РІШЕННЯ № 122 
 

Про затвердження роз’яснень з питань, які виникають при оформленні 

адвокатського запиту  

 

«30» серпня 2014 року                     м. Херсон 

Рада адвокатів України, відповідно до статті 55 Закону України         

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділу ІІ Положення про Раду 

адвокатів України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення з питань, які виникають при оформленні  

адвокатського запиту (додається). 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя). 

 

 

Голова Ради адвокатів України  [підпис]            Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України [підпис]             П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «30» серпня 2014 року № 122 

 

Роз’яснення з питань, які виникають 

 при оформленні адвокатського запиту 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката Поляка П.П. 

про надання роз’яснення щодо обов’язку адвоката, який здійснює 

адвокатську діяльність індивідуально, долучати до адвокатського запиту, 

окрім свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, інші 

документи, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та обов’язку конкретизації посади, прізвища, ім’я та по-батькові 

керівника органу (підприємства, установи, організації), якому адресовано 

запит, керуючись Положенням про Раду адвокатів України, надає наступне 

роз’яснення. 

У відповідності до частини першої статті 24 Закону України              

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – Закон) адвокатський 

запит –  письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу 

місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, 

громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, 

необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. 

 До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або 

доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з 

адвокатським запитом інших документів забороняється (частина перша статті 

24 Закону). 

Крім того, статтею 26 Закону встановлено, що адвокатська діяльність 

здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. 

Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання 

правової допомоги, можуть бути: 

 1) договір про надання правової допомоги; 

 2) довіреність; 

 3) ордер; 

 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону під час 

здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не 

заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання 

правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про 

надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у 

тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до 

фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб). 



 

Таким чином, подання адвокатом адвокатського запиту є професійним 

правом адвоката, у зв’язку із наданням правової допомоги на підставі 

договору про надання правової допомоги. 

Вимоги до подання адвокатського запиту є однаковими для всіх 

адвокатів, незалежно від організаційних форм, в яких вони здійснюють 

адвокатську діяльність – індивідуально, або в організаційно-правових формах 

адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання.  

Адвокатський запит має відповідати вимогам статті 24 Закону, якою  

зокрема встановлено, що до нього додаються посвідчені адвокатом копії 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або 

доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

Таким чином, при подачі адвокатського запиту адвокат зобов’язаний 

надати посвідчені ним копії: 

 свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

 ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на 

надання безоплатної правової допомоги.  

Вищезазначений перелік документів є вичерпним. 

Щодо конкретизації посади, прізвища, ім’я, по батькові керівника 

органу (підприємства, установи, організації), якому адресовано 

адвокатський запит.  

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить 

норми щодо обов’язку адвоката при подачі адвокатського запиту вказувати 

прізвище, ім’я, по батькові керівника органу (підприємства, установи, 

організації), якому адресовано адвокатський запит. Проте, зазначення  

вказаної інформації є необхідним виходячи із наступного. 

У відповідності до частини другої статті 24 Закону орган державної 

влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, 

керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким 

направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з 

дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії 

документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в 

яких міститься інформація з обмеженим доступом.  

У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу 

інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, 

строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти 

робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату 

письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання 

адвокатського запиту. 

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або 

неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, 

тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків 

відмови в наданні інформації з обмеженим доступом ( частина 3 статті 24 

Закону). 

Відповідальність за порушення норм частини другої статті 24 Закону 

передбачена статтею 212
3
 КУпАП. 



 

Крім того, рішенням Ради адвокатів України від 19 листопада           

2013 року № 238 затверджено у новій редакції Порядок оформлення головою 

ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і 

Севастополя або уповноваженим членом ради адвокатів матеріалів про 

адміністративні правопорушення.  

Необхідно звертати увагу, що для притягнення особи до 

адміністративної відповідальності в її діях повинні бути наявні ознаки складу 

адміністративного правопорушення, а саме: об’єкт, об’єктивна сторона, 

суб’єкт, суб’єктивна сторона. 

Таким чином, зазначення прізвища, ім’я, по батькові керівника органу 

(підприємства, установи, організації), якому адресовано адвокатський запит, 

є необхідним, у тому числі, при притягненні особи до адміністративної 

відповідальності. 

_______________ 

 

 

 

 


