
КОМІТЕТ З ВІЙСЬКОВОГО ПРАВА
в рамках волонтерського руху «Адвокати ЗСУ»

ПАМ’ЯТКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ
З ОФОРМЛЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН

З АДВОКАТОМ

Як уповноважити адвоката,
якщо ти на фронті



¹ Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
² Кодекс України про адміністративне правопорушення.
³ Цивільний кодекс України.
⁴ Ч астина 4 постанови КМУ від 28 лютого 2022 р. №164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану»
  (у редакції постанови КМУ від 06.03.2022 №209).

o для юристів – через відсутність права видавати ордер;

o для адвоката, який не бажає використовувати свій статус;

3. Адвокат вправі надавати правову допомогу на підставі довіреності (п. 2 ч. 1 ст. 26 Закону), 
що має бути заснована на договорі (див. вище – усний/письмовий).

Однак такий варіант більш доречний:

o для адвоката, який надає правову допомогу у справі про адміністративне 
правопорушення на підставі ст. 271 КУпАП² через відсутність необхідності додавати до 
довіреності витяг з договору, на відміну від ордера.

Випадки укладення договору в усній формі (пп. 1, 2 ч. 2 ст. 27 Закону¹):

1. Договір може бути усним, а надати правову допомогу адвокат може на підставі ордера, 
який не потрібно підписувати.

o надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань;

o якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового 
договору за конкретних обставин є неможливим – з укладенням надалі договору в 
письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди – у 
найближчий можливий строк.

2. Письмовий договір може бути укладений адвокатом з будь-якою особою на користь та в 
інтересах військовослужбовця (ч. 4 ст. 27 Закону).

Військовослужбовцю достатньо вказати контакти довіреної людини (друга, родича, коханої 
тощо).

Посвідчення довіреності військовослужбовця (ч. 3 ст. 245 ЦК³):

o у разі перебування у пунктах дислокації військової частини, з’єднання, установи, 
військово-навчального закладу – їхнім командиром (начальником);

o у разі тримання в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі – їхнім 
начальником;

o у разі проживання у населеному пункті, де немає нотаріусів, – уповноваженою на це 
посадовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреностей на право 
розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження 
корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження 
транспортними засобами;

o у разі перебування на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному 
закладі довіреність військовослужбовця посвідчується начальником цього закладу, його 
заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;

o в умовах воєнного стану – командиром військової частини або іншою уповноваженою 
ним особою (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління 
і розпорядження корпоративними правами) з надсиланням їх надалі через Генеральний 
штаб ЗС для забезпечення їх реєстрації нотаріусами в Єдиному реєстрі довіреностей⁴.
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