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Проблеми судової практики з розгляду адміністративних справ  

за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП 

 

З метою виконання зобов’язань за договором про надання правової допомоги,  

адвокат, у порядку ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(далі – Закон), має право отримувати інформацію та копії документів шляхом направлення 

адвокатських запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб, підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності, що зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання такого запиту 

надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим 

доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом. 

Ч.3 ст. 24 Закону та ч. 5 ст. 212-3 КУпАП встановлена відповідальність осіб за 

неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, 

надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на адвокатський запит. 

Санкція вказаної статті КУпАП передбачає накладення штрафу на посадових осіб від 

двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Досить часто на шляху реалізації професійного права на інформацію, адвокат 

зустрічається як і з труднощами вчасного та повного отримання запитуваних відомостей, 

так і, у випадку порушення такого права, труднощами притягнення винних посадових осіб 

до передбаченої Законом та Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі 

– КУпАП) відповідальності.  

Згідно з положеннями п. 9-1 ч. 1 ст. 255 КУпАП протоколи про адміністративне 

правопорушення, яке передбачене статтею 212
3
 – у частині, що стосується порушення 

права на інформацію відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», складають голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів.  

До Ради адвокатів Одеської області, як уповноваженого органу, звертається 

численна кількість адвокатів з відповідними заявами. Так, протягом 2017 року Радою 

адвокатів Одеської області було складено 43 протоколи про адміністративне 

правопорушення та разом з матеріалами справи направлено до суду. З них, за 

результатами судового розгляду:  

1) повернуто на доопрацювання – 14; 

2) притягнуто до відповідальності – 7; 

3) провадження закрито у зв’язку з закінченням строків – 12; 

4) провадження закрито у зв’язку з відсутністю складу адміністративного 

правопорушення – 7. 

Необхідно зазначити, що ст. 284 КУпАП передбачений вичерпний перелік видів 

постанов, які приймаються у справі про адміністративне правопорушення, а саме: 

1) про накладення адміністративного стягнення;  

2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього Кодексу;  

3) про закриття справи. 

Згідно зі ст. 278 КУпАП орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи  

про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:  

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;  

2) чи правильно складено протокол та  інші  матеріали  справи про адміністративне 

правопорушення;  

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь  у  розгляді  справи, про час і місце її 

розгляду;  

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;  

5) чи підлягають  задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran125#n125
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Отже, КУпАП не передбачає права органу (посадової особи) який, розглядає 

справу про адміністративне правопорушення виносити постанову про повернення 

матеріалів для належного оформлення, ані на стадії підготовки справи до розгляду, 

ані в ході розгляду. 

Крім цього, за своїм змістом протокол про адміністративне правопорушення не 

може бути змінено. Так, відповідно до пункту 7 Порядку оформлення головою ради 

адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя або 

уповноваженою радою члена ради адвокатів матеріалів про адміністративні 

правопорушення (нова редакція), затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 238 

від 19.11.2013 р. (далі - Порядок): «Не допускається закреслення чи виправлення 

відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після 

того, як протокол підписаний особою щодо якої він складений».  

Переважно, підставою повернення матеріалів судами вказується відсутність у 

протоколі про адміністративне правопорушення підписів особи, яка притягається до 

відповідальності, що, на думку суду, свідчить про невиконання вимоги щодо 

ознайомлення такої особи зі змістом протоколу та правами, передбаченими ст. 268 

КУпАП.  

До такого висновку дійшов Малиновський районний суд м. Одеси у справі 

№521/6936/17. Так, у постанові від 11.05.2017 року вказується, що при складанні 

протоколу про адміністративне правопорушення особі не було роз’яснено її права та 

обов’язки, передбачені ст. 268 КУпАП, про що свідчить відсутність відповідного підпису, 

а наявна у справі копія запрошення до ради адвокатів для участі у складанні протоколу 

про адміністративне правопорушення не є беззаперечним підтвердженням належного 

сповіщення.  

Аналогічне твердження міститься і в постанові Приморського районного суду м. 

Одеси по справі №522/17778/17: «в порушення ст.256 КУпАП, ОСОБА_1 не роз’яснені 

права та обов’язки, передбачені ст.268 КУпАП, адже ані протокол про вчинення 

адміністративного правопорушення, ані решта поданих матеріалів не місять відомості, які 

б свідчили про протилежне». 

У таких випадках судами не враховується той факт, що уповноважена особа ради 

адвокатів, з огляду на наявність доказу вручення повідомлення про розгляд справи, 

змушена складати протокол про адміністративне правопорушення за відсутності особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності, оскільки останньою навмисно 

ігнорується розгляд адміністративних матеріалів.  

Зі змісту ст. 268 КУпАП вбачається, що при розгляді справ про адміністративні 

правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, присутність особи, яка притягається 

до відповідальності, не є обов’язковою. 

Лист-повідомлення ради адвокатів, що направляється особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, не тільки містить відомості про дату, час і місце 

розгляду справи, але й пам’ятку про права такої особи, передбачені Конституцією України 

та КУпАП, а також пропозицію надати пояснення стосовно ймовірно вчиненого 

правопорушення.  

Відтак, Рада адвокатів Одеської області при складенні протоколу вживає усі 

можливі заходи задля виконання вимог ст.ст. 254, 256 КУпАП та Порядку. Однак, суд, 

поверхово розглядаючи адміністративні матеріали, не торкається суті справи і не бере до 

уваги дану обставину.  

До недоліків протоколу про адміністративне правопорушення суди також відносять 

відсутність особистої інформації про особу, яка притягається до адміністративної 

відповідальності.  

Так, у постанові Приморського районного суду м. Одеси від 22 травня 2017 року у 

справі №522/8295/17 відзначається: «Між тим, у порушення вимог закону в протоколі про 

адміністративне правопорушення не зазначено відомостей про особу, яка притягається до 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/66509412
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3011/ed_2017_05_07/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3011
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2944/ed_2017_09_27/pravo1/KD0005.html?pravo=1#2944
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3011/ed_2017_09_27/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3011
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3011/ed_2017_09_27/pravo1/KD0005.html?pravo=1#3011
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адміністративної відповідальності, а саме, дату та місце народження, місце проживання 

особи, що притягається до адміністративної відповідальності, її ідентифікаційний номер 

(за наявності). Протокол про адміністративне правопорушення є офіційним документом і 

до нього висуваються певні вимоги, з приводу чого відомості про особу, яка притягається 

до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові; дата і місце 

народження; місце проживання; телефон; посада; зарплата, інші джерела існування; 

освіта; сімейний стан; кількість осіб, що перебувають на утриманні; чи притягувалася 

особа раніше до відповідальності (адміністративної, кримінальної); документ, що 

посвідчує таку особу), мають бути встановлені саме при складанні протоколу про 

адміністративне правопорушення».  

Схоже переконання вбачається у постанові Шевченківського районного суду м. 

Києва у справі №761/8280/18: «..в протоколі про адміністративне правопорушення не 

зазначені повні відомості про особу порушника, міститься лише прізвище, ім’я, по-

батькові та службова адреса, що позбавляє суд можливості розглянути справу відповідно 

до вимог КУпАП».  

Дійсно, ч. 1 ст.256 КУпАП на особу, яка має право складати протокол про 

адміністративне правопорушення, покладено обов'язок встановити відомості про особу, 

яка притягається до адміністративної відповідальності, та зазначити їх в протоколі про 

адміністративне правопорушення. При цьому дана норма передбачає, що така 

інформація вказується тільки в разі її виявлення.  

У зв’язку з тим, що наразі процедура встановлення особистих відомостей про 

особу (дата та місце народження, місце проживання) уповноваженою особою ради 

адвокатів законодавчо не регламентована, в протоколі вказується та інформація, яка 

була безпосередньо виявлена Радою адвокатів Одеської області, зокрема, прізвище, ім’я, 

по-батькові, місце роботи, посада та номер робочого телефону правопорушника. Проте, 

незважаючи на відсутність необхідних правових норм, суд, уникаючи всебічного розгляду 

обставин справи, виносить фактично невмотивовані  постанови.  

Для визначення змісту поняття «відомості про особу», необхідно враховувати 

положення ч. 1 ст. 11  Закону України «Про інформацію», якою встановлено, що: 

«Інформація   про   фізичну   особу  (персональні  дані) - відомості  чи  сукупність  

відомостей  про фізичну  особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована».  

Тобто, у розумінні зазначеної статті відомості про ПІБ, посаду та місце роботи 

особи можуть бути достатніми для її ідентифікації та притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

Статтею 287 КУпАП передбачено право оскарження постанови по справі про 

адміністративне правопорушення прокурором у випадках, передбачених ч.5 ст. 7 КУпАП, 

особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим. 

Останнім часом набула поширення практика повернення судами апеляційної 

інстанції апеляційних скарг адвокатам-потерпілим як такі, що не підлягають розгляду, 

всупереч ст. 269 КУпАП, якою чітко встановлене право потерпілого оскаржувати 

постанову по справі про адміністративне правопорушення.  

Винесення постанови про повернення апеляційної скарги суд аргументує 

відсутністю у адвоката права оскаржувати постанову суду першої інстанції. Так, у 

постанові Апеляційного суду Одеської області по справі №522/20309/17 визначено, що у 

контексті даної конкретної справи, адвокат не може визнаватись потерпілим у відношенні 

до дій посадової особи, оскільки правопорушенням, яке йому інкримінувалось, адвокату 

не заподіяно моральної, фізичної або майнової шкоди. Також судом вказується, що 

адвокат відповідно до приписів ст. 294 КУпАП не є особою, яка вправі подавати 

апеляційну скаргу на постанову суду 1-ої інстанції у справі про адміністративне 

правопорушення, передбачене ч.5 ст. 212-3 КУпАП, у зв’язку з чим апеляційна скарга не 

може бути прийнята до апеляційного розгляду. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_983049/ed_2018_02_06/pravo1/KD0005.html?pravo=1#983049
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_985342/ed_2018_02_06/pravo1/KD0005.html?pravo=1#985342
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У постанові Апеляційного суду Одеської області по справі № 522/17778/17 від 

30.10.2017 р. зазначено: «Як вбачається з матеріалів справи, по цьому протоколу про 

адміністративне правопорушення ніхто з учасників не притягнутий до адміністративної 

відповідальності і підстав для подання апеляції не виникло ні у правопорушника, ні у 

потерпілого, так як воно стосується органу, який її склав».  

Така правова позиція суду апеляційної інстанції не може бути виправданою, адже 

прямо суперечить положенням ч.ч. 1, 5 ст. 55 Конституції України, якими кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а також захист 

своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань будь-якими не забороненими 

законом засобами.  

Вчиненим адміністративним правопорушенням не тільки порушуються 

професійні права адвоката, що вже є підставою для звернення за захистом своїх прав, але 

й вчиняються перешкоди надання належної правової допомоги клієнту, що в свою чергу 

виключає реалізацію принципу змагальності та рівності сторін при здійсненні 

судочинства. 

Отже, можна зробити висновок, що судовими органами при розгляді 

адміністративних справ за ч.5 ст. 212-3 КУпАП допускаються наступні порушення: 

1. Винесення постанови про повернення матеріалів для належного оформлення 

до ради адвокатів, незважаючи на те, що положеннями КУпАП не передбачено винесення 

такого виду постанови ані на стадії підготовки справи до розгляду, ані в ході розгляду.  

2. В порушення положень ч. 1 ст. 256 КУпАП та ч.1 ст. 11 Закону України 

«Про інформацію», як підстава повернення матеріалів адміністративної справи, судом 

вказується відсутність особистої інформації про особу, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. 

3. Неповний та необ’єктивний розгляд судами матеріалів справи у частині 

дослідження доказів щодо належного роз’яснення особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, її прав, передбачених  ст.268 КУпАП.  

4. Порушення гарантованого ст. 55 Конституції України та ст. 287 КУпАП 

права потерпілого на апеляційне оскарження постанови суду у справі про адміністративне 

правопорушення.  

Виконуючи роль представника (захисника) певної особи, адвокат, як потерпілий 

від адміністративного правопорушення, нерідко стає заручником суперечливої судової 

практики, підґрунтям якої є, по-перше, необ’єктивний судовий розгляд справи. Так, 

існуюча правова позиція суду свідчить про небажання судових органів всебічно 

досліджувати  усі обставини справи, встановлювати винуватість або невинуватість особи, 

яка притягається до адміністративної відповідальності. Подібне приниження судовими 

органами необхідності та значущості притягнення винних осіб до відповідальності за 

адміністративне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 212-3 КУпАП, є вагомою 

перешкодою формування  України як правової держави. Оскільки одним з чинників 

справедливої системи відправлення правосуддя є дотримання гарантій незалежності 

адвокатів у виконанні їх професійних функцій, без неправомірних обмежень, тиску та 

впливу з будь-якої сторони. 

 

Козлов О.О., адвокат, голова Комітету захисту професійних прав 

адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяльності Ради адвокатів 

Одеської області. 

Морозова О.Г., секретар зі складання адміністративних протоколів Ради 

адвокатів Одеської області.  
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