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Історія 
 
ЗУ «Про адвокатуру» від  19.12.1992р., містив єдину норму, що надавала адвокату право 
на одержання інформації: 
Стаття 6. Професійні права адвоката  
При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: запитувати і отримувати 
документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - 
за їх згодою;  
Стаття 6. Професійні права адвоката  
(Закон,  ВР України, від 19.12.1992,  № 2887-XII "Про адвокатуру") 
Жодної прямої відповідальності за ненадання відповіді на запит адвоката законодавством 
не передбачалось.  Була лише загальна адміністративна відповідальність за ненадання 
інформації. 
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Історія 
Стаття 32. Закону України «Про інформацію» в редакції від 13.11.1992 року  «Інформаційний запит 
щодо доступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації.»  
Під інформаційним запитом (надалі - запитом) щодо доступу до офіційних документів розумілось 
звернення з вимогою про надання можливості ознайомлення з офіційними документами. Запит міг 
бути індивідуальним або колективним. Він подавався у письмовій формі.  
Громадянин мав право звернутися до державних органів і вимагати надання будь-якого офіційного 
документу, незалежно від того, стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження 
доступу, передбачених цим Законом.  
 
Пункт 9. Указу Президента України « Про деякі заходи щодо підвищення рівня  роботи адвокатури» від 
30 вересня 1999 року №1240/99. Органам виконавчої влади та органам місцевого  
самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій сприяти реалізації права адвокатів 
збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, 
кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, надавати безоплатно відповідні 
відомості та копії документів за запитами адвокатів та адвокатських об'єднань у справах, що 
перебувають у їх провадженні. 
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Закон України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність від 
15.08.2012р.  

 
 
Відповідно до статті 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 
адвокатським запитом є 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.    
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Адміністративна. Відповідно до ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (норма від 05.07.2012 р.) 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 та 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. 
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Кримінальна . Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи  
1. 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.  
2. 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.  
 Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи представника особи  
(Кодекс кримінальний,  ВР України, від 05.04.2001,  № 2341-III "Кримінальний кодекс 
України") 
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Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 212 3 КУпАП 
(порушення права на інформацію), у частині, що стосується порушення права на 
інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" 
складають голова Ради адвокатів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та 
Севастополя та/або уповноважений(і) відповідною радою член(и) ради адвокатів (далі - 
уповноважена особа).  
(частина 1 розділу ІІ Порядку оформлення головою ради адвокатів Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва і Севастополя або уповноваженим радою членом ради 
адвокатів матеріалів про адміністративні правопорушення (в редакції від 19 листопада 
2013 року ) 
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 При отриманні відповідної заяви (звернення) адвоката, кваліфікаційно-дисциплінарної 
комісії адвокатури, її палати, уповноважена особа розглядає та перевіряє надані матеріали, 
за наслідками перевірки приймає рішення про складання протоколу чи рішення про 
відмову в складанні протоколу про адміністративне правопорушення. 
 Рішення про складання протоколу про адміністративне правопорушення приймається 
після проведення перевірки, за умови відповідності адвокатського запиту, заяви 
(звернення) та доданих до неї матеріалів Закону. Перевірка може складатися з 
направлення письмових чи усних звернень до заявника та особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, з метою отримання додаткових пояснень. 
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Рішення про відмову у складанні протоколу про адміністративне правопорушення приймається у разі 
якщо: 
 
- адвокатський запит, заява (або додані до неї матеріали (документи) не відповідають вимогам, 
установленим Законом; 
 
- не зазначено, у чому полягає порушене право запитувача інформації;  
 
- не містяться вимоги щодо притягнення винної особи до адміністративної відповідальності; 
 
- не визначено особу, яка порушила права запитувача інформації. 
 
За інформацією Ради адвокатів Львівської області 90 % адвокатських запитів, заяв, 
звернень, що подавались до Ради для складення протоколу  не відповідали Закону і 
по них приймалися рішення про відмову у складанні протоколу про адміністративне 

порушення.  
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Адвокатська діяльність не обмежена лише такими видами правової допомоги як 
представництво інтересів клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та 
конституційному судочинстві чи захист особи в кримінальному провадженні, а тому 
наявність конкретної судової справи не є обов'язковою передумовою для реалізації 
адвокатом права на звернення з адвокатським запитом. 
 
Водночас слід зазначити, що адвокат не має права на звернення із адвокатським запитом 
щодо отримання відомостей щодо особи, з якою у клієнта відсутні будь-які 
правовідносини. Адвокат зобов'язаний діяти в межах повноважень, наданих йому 
клієнтом; адвокату забороняється використовувати свої права всупереч правам,свободам та 
законним інтересам клієнта, а також у разі, коли запитувана інформація не має відношення 
до існуючого між клієнтом та іншою особою правовідносин. (З відповіді Голови 
Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Л.П. Ізовітової  
Голованю І.В. )  
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Основні порушення, які здійснюють особи при наданні відповідей на адвокатський запит: 
• вимагають копію договору про надання правової допомоги; 
Заводським районним судом м. Дніпродзержинська визнано винним у вчиненні 
адміністративного правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212-3 КпАП України начальника 
відділу управління Державної міграційної служби України. 
30.10.2013 року вказана особа листом повідомила адвоката  про залишення його запиту без 
розгляду з причини відсутності в матеріалах копій договорів про надання правової 
допомоги з особистими підписами громадян, чим неправомірно відмовила в надані 
інформації на адвокатський запит, до якого були надані засвідчені адвокатом копії 
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордера.  
• ігнорують запит;  
• порушують терміни реагування на нього; 
• надають інформацію, яка не стосується запиту. Так, 13.01.2014р. Залізничним 

районним судом м. Львова визнано винним голову правління гаражного кооперативу у 
вчиненні адміністративного правопорушення, і накладено штраф у розмірі 510 /п'ятсот 
десять/ грн. за те, що у відповідь на запит адвоката надала неповну інформацію, а саме 
інформацію, яка не стосується адвокатського запиту та не надала документи у відповідь 
на адвокатський запит. 
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• відписка із посиланням на інформацію з обмеженим доступом; 
 а) Донецький апеляційний адміністративний суд Ухвала від 09.10.2013 р. у справі 
№248/6831/13-а визнав таку відмовку незаконною, зазначивши,що статус інформації з 
обмеженим доступом може бути присвоєний практично будь-якій інформації, яка може 
знадобитися адвокату.  

 
б) Заводським районним суду м. Дніпродзержинська визнано винним першого заступника 
начальника Дніпродзержинської ОДПІ Головного управління Міндоходів України у 
Дніпропетровській області у здійсненні адміністративного правопорушення передбаченого 
ч.1ст. 212-3 КУпАП за те, що вказаною особою  неправомірно відмовлено адвокату в 
наданні інформації на адвокатський запит, з посиланням на те, що інформація відносно 
Автоматизованих систем «Аудит» та «Система автоматизованого співставлення податкових 
зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» та всі їх 
компоненти є державною власністю. 
Судом встановлено, що відмовляючи адвокату в наданні інформації, посадова особа не 
посилалася в своїй відповіді на те, що  інформація, яка запитується є інформацією з 
обмеженим доступом. 

 



13.06.14 

Притягнення до відповідальності по адвокатських 
запитах  

 
в) Відповідно до постанови Київського апеляційного адміністративного суду у справі №124/5115/13п за позовом до 
Державної податкової інспекції у Солом'янському районі м. Києва встановлено, що  Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації»  публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та 
на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень 
своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, 
встановлених законом. 
Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є 
конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація. 
Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів 
владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до 
передбачених ними умов (ст. 7 вказаного Закону). 
Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, 
розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить 
державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю (ст. 8 вказаного 
Закону).   
До службової інформації може належати інформація, що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які 
становлять внутрішньовідомчуслужбову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з 
розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, 
процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; зібрана в процесі 
оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної 
таємниці. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для 
службового користування» (ст. 9 вказаного Закону). Проаналізувавши зазначені норми законодавства, колегія суддів 
вважає, що запитувана інформація не відноситься до інформації з обмеженим доступом, а є публічною та відкритою.  
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• відписка із посиланням на захист персональних даних 
Відповідно до висновку Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 12 листопада 
2013 року про наявність у діях службової особи складу адміністративного 
правопорушення, передбаченого частиною першою статті 212-3 КУпАП, який ґрунтується 
на положеннях частини четвертої статті 21 Закону України «Про інформацію», відповідно 
до якої до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені, зокрема, відомості 
про факти порушення прав і свобод людини і громадянина. При цьому, як встановив суд 
адвокат звертався із адвокатським запитом у зв’язку з наданням правової допомоги 
конкретним особам з метою захисту у судовому порядку порушених їх прав, тобто захисту 
прав людини. 
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• відмова у зв'язку з тим, що надання запитуваної інформації належить до платних 
послуг. 

а) Так, Радою адвокатів Івано-Франківської області було складено протокол про 
адміністративне правопорушення за ст. 212-3 КУпАП щодо керівника реєстраційної служби 
одного з районів Івано-Франківської області. Адвокатом запитувалась інформація щодо 
наявності обтяжень на нерухоме майно клієнта. У наданні інформації було відмовлено 
мотивуючи тим, що за наданням такої інформації повинна звертатись сама фізична особа, 
сплативши кошти за отримання витягу. Рада адвокатів з таким висновком не погодилась, 
вказавши в протоколі що адвокатом запитувалась інформація, а не витяг з реєстру. Справа 
передана до суду. 
 
б) Центральний  районний  суд  м. Сімферополя притягнув начальника Кримського 
республіканського підприємства «Сімферопольське міжміське бюро реєстрації та 
технічної інвентарізації» до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1  ст. 212-3 
КУпАП,  наклавши на неї адміністративне стягнення у виді  штрафу в дохід держави у 
розмірі 425  грн 
У відповідь на  адвокатський запит щодо надання інформації про співвласників 
домоволодіння у м. Сімферополі та копій правовстановлюючих документів зазначеною 
особою  надано лист, згідно з яким для отримання вказаної інформації їй необхідно 
звернутись в «стіл заказів» «СМ БРТІ». 
Таким чином,  у наданні запитуваної  інформації на адвокатський запит   фактично було 
відмовлено та запропоновано звернутись в «стіл заказів» «СМ БРТІ», що є платною 
послугою  вказаного підприємства. 
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Слід пам'ятати, що адвокат може нести відповідальність у випадку зловживання 
своїм правом на адвокатський запит чи порушення норм права при користуванні 
таким правом. 
Так, адвокатом було направлено у різні органи виконавчої влади адвокатські запити, у яких 
містяться дані відносно заявника, які не відповідають дійсності. Адвокатські запити 
адвокат направляв виключно у своїх інтересах, без укладення договорів на надання 
правової допомоги з будь-ким. До того ж, перевищуючи свої повноваження, адвокат 
змушував сусідів заявника підписувати скарги на нього.  
 (Рішення,  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, від 12.11.2013,  № IX-
007/2013 "Про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і застосування 
дисциплінарного стягнення у вигляді попередження")   
 
В ході розгляду дисциплінарної справи дисциплінарною палатою КДКА Донецької області 
було з'ясовано, що адвокат без звернень до нього громадян, самостійно вирішив, що 
підприємницька діяльність гр., яка пов'язана з виготовленням будівельних матеріалів, 
створює небезпечні умови для людей, які там проживають. У зв'язку з цим адвокатом були 
направлені звернення та адвокатські запити у органи державної влади з порушенням 
діючого законодавства. Так, у своєму запиті  адвокат посилався на закон, який на день 
направлення запиту втратив чинність, та до адвокатських запитів не додані копії свідоцтва 
про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), 
уповноваженого законом на надання безплатної правової допомоги. 
 (Рішення,  Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, від 12.11.2013,  № IX-
007/2013 "Про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і застосування 
дисциплінарного стягнення у вигляді попередження") 





Руслана Юхименко 
 
 
ry@pavlenkopartners.com 
 
(032) 298-97-97 

13.06.14 

Притягнення до відповідальності по адвокатських 
запитах  

mailto:ry@pavlenkopartners.com
mailto:ry@pavlenkopartners.com
mailto:ry@pavlenkopartners.com

	ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПО АДВОКАТСЬКИХ ЗАПИТАХ 
	Історія
	Історія
	Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність від 15.08.2012р.
	Відповідальність
	Відповідальність
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18

