
 
РІШЕННЯ № 162 

Про розгляд звернення Керівника Державного управління справами 

Куцика І.М. щодо засвідчення та подання адвокатом копії ордеру на 

надання правової допомоги 

 
 

«04» серпня 2017 року        м. Яремче 

 

До Ради адвокатів України звернувся Керівник Державного управління 

справами Куцик І.М. з проханням роз’яснити щодо необхідності 

застосування та зазначення адвокатами всіх реквізитів, передбачених 

пунктом 5.27 Національного стандарту, під час засвідчення ними копій 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордера на 

надання правової допомоги, що додаються до запиту; подання адвокатом 

разом зі своїм запитом засвідченої копії зворотної сторони ордера на надання 

правової допомоги як його невід’ємної складової частини, яка може містити 

обмеження правомочності адвоката і визначати обсяг наданих йому 

повноважень на вчинення дій в інтересах клієнта.  

Рада адвокатів України, розглянувши та дослідивши матеріали 

означеного звернення, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України, керуючись Законом України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», Положенням про ордер на надання правової 

допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, в межах компетенції зазначає 

про таке. 

Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність здійснюється 

на підставі договору про надання правової допомоги, а документами, що 

посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть 

бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер;       

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. 

Згідно з положеннями Закону інструментом 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 є адвокатський запит (стаття 24 Закону). 

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. 

Частина друга статті 26 Закону визначає, що ордер – це письмовий 

документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими Законами 

України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. 

Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням 

та повинен містити підпис адвоката. 

Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому 

клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих 

процесуальних дій. 

Положенням про ордер на надання правової допомоги та порядок 

ведення реєстру ордерів, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від 

17 грудня 2012 року № 36 (з наступними змінами і доповненнями) 

встановлені єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань і бюро 

правила виготовлення, оформлення, зберігання і обліку ордерів. 

Типова форма ордера затверджена Радою адвокатів України у порядку 

статті 26 Закону та є невід’ємним додатком до Положення про ордер на 

надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів. 

Відповідно до пункту 14 Положення, ордер, встановленої цим 

Положенням форми, є належним та достатнім підтвердженням 

правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта. Про обмеження 

правомочності адвоката, встановлені угодою про надання правової допомоги, 

останній або керівник адвокатського об’єднання (бюро) зобов’язані вказати 

на звороті ордера. 

Таким чином, Рада адвокатів України звертає увагу, що ордер складає у 

сукупності титульну та зворотну сторони, тому при  наданні адвокатом до 

адвокатського запиту посвідченої копії ордеру, необхідно робити копію 

цілісного документу, встановленої Радою адвокатів України форми. 

Крім того, Рада адвокатів України звертає увагу, що відмітка про 

посвідчення копії ордера адвоката має складатися  зі слів "Згідно з 

оригіналом", особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського 

об’єднання/ адвокатського бюро, у випадку якщо ордер видається 

адвокатським об’єднанням/ адвокатським бюро), який засвідчує копію, його 

ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії. 

З огляду на викладене, Рада адвокатів України, у порядку надання 

відповіді на звернення Керівника Державного управління справами        

Куцика І.М., керуючись статтями 26, 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила:  

1. Звернути увагу, що до адвокатського запиту додається копія ордеру на 

надання правової допомоги, як цілісного документу, встановленої Радою 



адвокатів України форми, тобто у сукупності його титульної та 

зворотної сторін. 

2. Відмітка про посвідчення копії ордера на надання правової допомоги 

має складатися зі слів "Згідно з оригіналом", особистого підпису 

адвоката (або керівника адвокатського об’єднання/ адвокатського бюро, 

у випадку якщо ордер видається адвокатським об’єднанням/ 

адвокатським бюро), який засвідчує копію, його ініціалів та прізвища, а 

також дати засвідчення копії.  

3. В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити заявника, а також оприлюднити його на офіційному веб-

сайті Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України   [підпис] Л.П. Ізовітова  

 

 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України [підпис] Л.Ю. Величко  

 


