
АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ: ТИПОВІ 

ПОМИЛКИ, СУДОВА ПРАКТИКА

Морозова Олександра,
спеціаліст Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради 

адвокатів Одеської області, помічник адвоката АО "Алгіз"



ТИПОВІ ПОМИЛКИ ПРИ ОФОРМЛЕННІ 

АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТ У 

• Адвокатський запит стосується надання консультацій або роз'яснень 

законодавства.

• Адвокатський запит стосується надання інформації або документів, 

отримання яких передбачено спеціальними нормами (КПК України, 

Закон України «Про виконавче провадження» тощо). 

• Адвокат запитує інформацію стосовно самого себе.

• Адвокатський запит адресованій фізичній особі, не як посадовій або 

службовій особі.

• Ордер на надання правової допомоги не відповідає вимогам Закону. 



ОРДЕР НА НАДАННЯ 

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
ТИПОВІ ПОМИЛКИ

• не зазначені всі реквізити 

• не посвідчено зворотну сторону ордеру (Рішення 

Ради адвокатів України №162 від 04.07.2017 р.)

• не вказано повну та точну назву органу, в якому 

надається правова допомога

• відсутній підпис керівника адвокатського 

об'єднання або адвокатського бюро, від імені якого 

видається ордер

• ордер виданий на надання правової допомоги 

декільком клієнтам на підставі різних договорів про 

надання правової допомоги



ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ 
ДОСТ УПОМ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

• Обмеження доступу здійснюється до інформації, не до документу (в 
адвокатському запиті вказуємо про знеособлення персональних даних; просимо 
надати інформацію, що міститься у документі, доступ до якої не обмежений) 

• Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, 
якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації (в 
адвокатському запиті зазначаємо про правовий режим запитуваної інформації) 

• До адвокатського запиту додаємо письмову згоду клієнта на збір, обробку 
адвокатом персональних даних 
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 

VS 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ»

КОНКУРЕНЦІЯ ДВОХ СПЕЦІАЛЬНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 

Справа №203/2918/17, постанова Кіровського районного суду м.

Дніпропетровська від 06.09.2017 року

Справа № 752/17652/17, постанова Голосіївського районного суду м.

Києва від 13.11.2017 року

Справа № 757/39430/17-п, постанова Печерського районного суду міста

Києва від 23 жовтня 2017 року

Справа №398/704/17, постанова Апеляційного суду Кіровоградської області

від 15.05.2017 року



• Відсутність підписів особи, яка 

притягається до адміністративної 

відповідальності

• Не роз'яснені права, передбачені ст. 268 

КУпАП

• Відсутні відомості про особу, яка 

притягається до адміністративної 

відповідальності 

СУДОВА ПРАКТИКА З 

РОЗГЛЯДУ СПРАВ ЗА 

Ч.5 СТ. 212-3 КУПАП



Заява про притягнення до адміністративної 

відповідальності за ч.5 ст. 212-3 КУпАП

• Детальне зазначення суті правопорушення

• Правове обґрунтування неправомірної відмови в наданні 
інформації 

• Зазначення про заподіяння посадовою особою моральної 
шкоди

• Прохальна частина: «скласти та направити до суду протокол 
про вчинення особою адміністративного правопорушення, 
передбаченого ч. 5 ст.212-3 КУпАП»



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

МОРОЗОВА Олександра,

спеціаліст Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області, помічник адвоката АО "Алгіз"


