
Чи можна обмежити право адвоката на доступ до інформації в умовах воєнного стану? 

 

Для громадянина 
Відповідно до ст. 20 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (далі - 

Закон № 389-VIII) правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних 

інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначаються відповідно до Конституції 

України та цього Закону. 

Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного 

стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії 

цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24 (рівні 

конституційні права), 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55 (права і свободи людини і громадянина 

захищаються судом), 56, 57, 58, 59 (кожен має право на професійну правничу допомогу), 

60, 61, 62, 63 цієї Конституції. 

Відповідно до ст. 131-2 Конституції України для надання професійної правничої 

допомоги в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Конституцією 

України та Законом № 389-VIII будь-яких змін до застосування цієї норми Конституції під 

час воєнного стану не передбачено. 

Громадянам також слід враховувати, що згідно зі ст. 26 Закону № 389-VIII 

правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій 

території діють суди, створені відповідно до Конституції України. При цьому створення 

надзвичайних та особливих судів не допускається, що виключає підстави для будь-яких 

провокацій стосовно можливості введення в дію так званих трійок, військових трибуналів 

тощо. 

Звертаємо увагу, що в період дії воєнного стану методи та форми діяльності 

адвокатів залишатимуться фактично незмінними. 

Відповідно до Конституції України, законів України “Про правовий режим воєнного 

стану” та “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” жодних обмежень щодо отримання 

адвокатом інформації від державних органів та приватних організацій для надання клієнту 

правової допомоги не встановлено. 

При цьому законодавством України передбачено право адвоката вимагати надання 

фактично будь-якої інформації та документів, крім інформації (документів) з обмеженим 

доступом. 

Разом з тим, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 34 Конституції України, гарантоване ст. 24 

Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” право на інформацію може 

бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя.  

Отже, в умовах воєнного стану доступ до інформації може бути обмеженим 

задля захисту інтересів національної безпеки та територіальної цілісності. Тому 

адвокатам слід не просто послатися на необхідність отримання інформації для його 

роботи, як адвоката, але й підтвердити за допомогою копії ордера або доручення органу 

(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, що 

така інформація потрібна йому для захисту конкретного клієнта у конкретній справі 

та належним чином обґрунтувати необхідність отримання такої інформації. 
Таким чином, адвокатам для захисту прав та інтересів клієнта рекомендовано 

належним чином готувати та обґрунтовувати адвокатські запити, чітко 

формулювати запитання та дотримуватися вимог щодо оформлення запитів з метою 

отримання належної на них відповіді. 
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Для суб'єкта владних повноважень 
Звертаємо увагу, що в період дії воєнного стану методи та форми діяльності 

адвокатів залишатимуться фактично незмінними. 

Відповідно до Конституції України, законів України “Про правовий режим воєнного 

стану” та “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” жодних обмежень щодо отримання 

адвокатом інформації від державних органів та приватних організацій для надання клієнту 

правової допомоги не встановлено. 

Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, а саме ст. 20 

передбачено право адвоката звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо 

отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, 

громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб). 

Відповідно до ст. 24 вказаного Закону 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 не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень 

положень законодавства. 

Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення 

кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним 

процесуальним законом. 

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. 

Як зазначалося вище, адвокати в умовах воєнного стану для захисту прав та інтересів 

клієнта мають належним чином готувати та обґрунтовувати адвокатські запити, чітко 

формулювати запитання та дотримуватися вимог щодо оформлення запитів з метою 

отримання належної на них відповіді. 

При цьому, суб'єкти владних повноважень мають уважно розглядати адвокатські 

запити з метою нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, для забезпечення 

оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави. 

Таким чином, відмова у наданні адвокату доступу до інформації повинна бути 

вмотивованою, тобто розпорядник інформації зобов'язаний обгрунтувати наявність підстав 

обмеження у доступі, які становлять зміст "трискладового тесту" (ч. 2 ст. 6  Закону “Про 

доступ до публічної інформації”). 
 


