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 До __________________________________ 

 Адреса:_______________________________ 

 

 

 

захисника ____________________________ 

 (свідоцтво на право зайняття адвокатською 

діяльністю № _______ від __________ року)  

Доручення/договір/ордер № _______________  

від ______________ р.) 

адреса та контактний телефон______________  

 

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ 

в порядку ст. ст. 4, 5, 20 та 24  

Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” 

 

 У провадженні __________________ знаходиться кримінальне провадження №__________ від 

_______________ за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого _____________. 

У даному кримінальному провадженні я є захисником _____________________________________. 

 Відповідно до п.8 ч.3 ст.42 КПК України, підозрюваний, обвинувачений має право збирати і 

подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази. Відповідно до п.2 ч.4 ст.42 КПК України, 

обвинувачений має право збирати і подавати суду докази. 

 Згідно із ч.4 ст.16 КПК України, захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється 

безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання 

документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 

 Відповідно до ч.3 ст.93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів 

шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які 

здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. 

 Згідно із ч.7 ст.46 КПК України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

службові особи зобов'язані виконувати законні вимоги захисника. 

 На підставі ст.59 Конституції України, ст.24 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" від 

05.07.2012 р., 

 

прошу: 

1. Надати відомості: ____________. 

2. Надати посвідчені копії документів: ____________. 

3. Відповідь на цей запит направити на адресу: _________________________ або видати на руки 

пред’явнику цього запиту. 
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 Відповідно до ст.24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р., 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. 

 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. 

 За ст. 212-3 КУпАП, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне 

надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація 

підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України "Про 

інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про звернення громадян", "Про доступ до судових 

рішень" та "Про засади запобігання і протидії корупції", або на адвокатський запит, запит кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до Закону України "Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність", - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти 

до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

 Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, 

за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від п'ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 Відповідно до ст.397 Кримінального кодексу України, вчинення в будь-якій формі перешкод до 

здійснення правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або 

порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці - карається штрафом 

від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 

двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  

 Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, - караються 

штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на 

строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 

строк до трьох років. 

 

Додатки: 

1. Завірена копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 

_________. 

2. Завірена копія ордеру на ведення справи. 

 

 

Адвокат         _____________________ 


