
Голові Ради адвокатів  

________________ області 

 

Адвоката _____________________ 

Адреса:_______________________ 

Номер засобу зв’язку:____________ 

e-mail:________________________ 

 

ЗАЯВА 

про притягнення до адміністративної відповідальності  

 за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП 

 

_______________ року, між мною, адвокатом _____________ та (ПІБ або назва юр.особи), було 

укладено Договір про надання правової допомоги № __________.  

_________________ року, діючи в інтересах ____________, мною було направлено на 

ім’я/на адресу (ПІБ посадової особи та/або назва установи), адвокатський запит № 

___________________ з проханням протягом п’яти робочих днів надати мені: 

1………. 

2…………. 

3……………. 

До вказаного адвокатського запиту, згідно вимог ст. 24 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», мною було долучено посвідчені належним чином копії свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру на ведення справи.  

Відповідно до положень ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі - Закон) 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. 

Адвокатський запит №_________від ________ року  був отриманий адресатом 

_____________ року, про що свідчить _____________________________.  

  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(суть адміністративного правопорушення: відмова в наданні інформації/несвоєчасно надано відповідь/не у повному 

обсязі надано відповідь/відповідь не надано). 

 

Згідно ч. 2 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 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. 

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання 

інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, 

встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом. 

За неправомірну відмову в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання 

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

запит кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її палати або члена відповідно до 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ч. 5 ст. 212-3 КУпАП передбачена 

адміністративна відповідальність. 



За таких обставин дії (ПІБ посадової особи та/або назва установи) свідчать про вчинення 

ним/нею адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 212-3 КУпАП. 

Згідно з ч.1 ст. 269 КУпАП: «Потерпілим є особа, якій адміністративним 

правопорушенням заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду». 

 (ПІБ посадової особи та назва установи) порушив гарантоване ст.24 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» моє професійне право, чим заподіяв мені значну моральну 

шкоду, що вбачається з наступного.   

Так, внаслідок неправомірних дій (ПІБ посадової особи та назва установи), я,  адвокат 

____________, вимушений нести вагомі втрати немайнового характеру, пов’язані з приниженням 

престижу та моєї ділової репутації, що були викликані неможливістю отримати необхідну 

інформацію та надати належну правничу допомогу ________________.   

Вчинені (ПІБ посадової особи та назва установи)перешкоди виконання договірних зобов’язань 

перед клієнтом, стали наслідком моїх моральних страждань, адже з огляду на неспроможність 

реалізувати своє професійне право, я позбавлений можливості підтримувати не тільки власний 

високий професійний рівень, але й рівень Адвокатури України.  

У відповідності зі ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

адвокат зобов’язується сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу 

відповідно до Конституції України і законів України, з відповідальністю виконувати покладені 

на нього обов’язки. 

Незаконні дії (ПІБ посадової особи та назва установи) потягли за собою погіршення стосунків 

між мною та моїм клієнтом і пошкодили нормальні життєві зв’язки, оскільки, як наслідок, я 

вимушений докласти окремі зусилля не тільки для відновлення свого порушеного права, але й 

визначення іншого способу захисту інтересів мого клієнта.  

Статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що 

професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією 

України, цим Законом та іншими законами, зокрема, забороняються будь-які втручання і 

перешкоди здійсненню адвокатської діяльності.  

Відповідно до ч.ч. 1, 5 ст. 55 Конституції України: «Кожному гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право будь-якими не забороненими 

законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань».  

У зв’язку з вищевикладеним, керуючись положеннями ст. 24 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та ч. 5 ст. 212-3 КУпАП,- 

 

ПРОШУ: 

 

1. Скласти та направити до суду протокол про вчинення (ПІБ посадової особи та/або назва 

установи) адміністративного правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 212-3 КУпАП. 

 

 

Додатки: 

1. Копія адвокатського запиту; 

2. Доказ вручення адвокатського запиту; 

3. Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 

4. Копія ордеру на ведення справи; 

5. ….. 

6. ….. 

 

(чч.мм.рррр.) 

 

 

З повагою,  

адвокат         (підпис)                                            (Ініціали, прізвище) 


