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що постали перед правничою професією третього тисячоліття. Вказані 

питання не отримали комплексного висвітлення в межах спеціальності 

12.00.10, оскільки основна увага вчених переважно фокусувалася на 

дослідженні окремих аспектів цієї тематики. Єдина кандидатська дисертація 

(“Правовий статус адвоката в Україні”), що була спеціально присвячена цій 

проблематиці, була захищена П.В. Хотенцем в далекому 2002 році. З тих пір 

кардинальної зміни зазнали не тільки законодавство, але й соціально-

економічні та світоглядно-ментальні засади функціонування українського 

суспільства, суттєво трансформувалися умови роботи адвокатів. З огляду на 

це, актуальність представленої докторської дисертації не викликає сумнівів. 

Про важливість теми дисертації свідчить також її зв’язок із науковими 

програмами, планами, темами. Обраний дисертантом напрям дослідження 

узгоджується із напрямами Національної стратегії у сфері прав людини, 

схваленої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 5013/2015, 

завданнями Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України 

від 20 травня 2015 року № 276/2015,  Пріоритетними напрямами розвитку 

правової науки на 2016-2020 роки, які затверджені загальними зборами 

Національної академії правових наук 3 березня 2016 року, планом науково-

дослідної роботи кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2012-

2017 роки, є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.», яка розробляється 

науковцями Ужгородського національного університету (номер державної 

реєстрації 0198U007793). 

Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації. Обґрунтованість 

доктринальних напрацювань автора підтверджується використанням  

коректної методології, достатньої нормативної, теоретичної та емпіричної 
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бази дослідження, широкою апробацією отриманих результатів в Україні та 

за кордоном.  

Емпіричною основою дослідження є аналітичні узагальнення та 

статистичні дані Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи 

(CCBE); Міжнародної асоціації юристів (IBA); Міжнародної комісії юристів 

(ICJ); Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської 

комісії); Американської асоціації юристів (ABA); НААУ; ВКДКА; 

Генеральної прокуратури України. Дисертантом у необхідних випадках 

застосовувалися й офіційно опубліковані матеріали судової практики, в тому 

числі практика Європейського суду з прав людини, а також 

використовувалися узагальнені дані анкетування 348 адвокатів, результати 

раніше проведених емпіричних досліджень та 10-річний досвід адвокатської 

діяльності дисертанта.  

Науковцем правильно визначені мета й завдання дисертації, які логічно 

співвідносяться із об'єктом та предметом дослідження. Сформульовані в 

дисертації висновки у цілому є переконливими та аргументованими. Для 

обґрунтування своїх положень та пропозицій докторант використав 1268 

джерел, в тому числі іноземні видання.  

Поєднання критичного підходу із застосуванням широкого спектра 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового пізнання забезпечило 

високий рівень наукової достовірності одержаних результатів, їх всебічність 

та повноту. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним 

монографічним дослідженням, у якому автором на новому науковому рівні 

розкрито сутність правового статусу адвоката, а також визначено та 

обґрунтовано концептуальні напрями його вдосконалення в умовах 

становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні. 

Серед найістотніших результатів, які здобуті докторантом уперше й 

відбивають його внесок в розробку вказаної проблематики, слід, 
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насамперед, відзначити те, що автором запропоновано новий 

концептуальний підхід щодо визначення сутності та структури правового 

статусу адвоката, розглядаючи такий статус як комплексну категорію, яка 

відображає правове становище адвоката в суспільстві, що характеризується 

наявністю у нього юридично встановленої сукупності прав, обов’язків, 

гарантій та відповідальності, які є необхідними і достатніми для здійснення 

адвокатської діяльності щодо надання професійної правничої (правової) 

допомоги на засадах абсолютної незалежності; розкрито правову природу 

незалежності адвоката як основоположної умови здійснення його 

професійної діяльності; визначено співвідношення між незалежністю та 

самостійністю як властивостями правового статусу адвоката; запропоновано 

авторські дефініції понять «адвокат», «адвокатура»,  «незалежний правовий 

статус адвоката»; у розрізі класифікації правового статусу особи за 

характером (змістом) запропоновано можливість виділення загального 

(конституційного) статусу особи, яка є адвокатом, спеціального (родового), 

а саме професійного статусу адвоката, та індивідуального правового статусу 

адвоката, який характеризується можливістю виокремлення процесуальної і 

непроцесуальної форм його діяльності;  обґрунтовано, що з моменту 

набуття статусу адвоката особа отримує тільки професійний статус, але 

реалізація значної кількості елементів цього статусу є неможливою поза 

здійснення адвокатом процесуальної та (або) непроцесуальної форми його 

діяльності; аргументовано необхідність розмежування понять «правова 

допомога» («професійна правнича допомога») та «правова послуга» за 

суб’єктом одержання та надання, механізмом здійснення та сферою 

правового регулювання, спрямованістю на досягнення результату та 

характером діяльності, за якої вони реалізовуються; аргументовано 

необхідність існування вичерпного переліку приводів для порушення 

дисциплінарного провадження відносно адвоката, якими мають бути: заяви 

(скарги) як клієнта адвоката або його представника, так і інших адвокатів, 

адвокатських об’єднань або адвокатських бюро; подання ради адвокатів 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


	
	

5	

регіону або її членів, голови КДКА або її членів; окрема ухвала судів, а 

також заяви (скарги) центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги або особи, якій адвокат неправомірно відмовив у наданні такої 

допомоги.  

Наведені наукові положення є основними, але вони далеко не повні. 

Здобувачем сформульовано чимало цінних висновків та пропозицій, які 

удосконалюють вчення про правовий статус адвоката, надають йому 

подальшого розвитку (стор. 34-39).  

Структура, зміст та оформлення дисертації та автореферату.  

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, які включають 

одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Структура роботи є логічною та обґрунтованою, дозволяє охопити ключові 

аспекти досліджуваної проблематики.  

Розділ 1 “Концептуальні засади інституту адвокатури в умовах 

формування громадянського суспільства та правової держави в Україні” 

складається з трьох підрозділів та присвячений розкриттю основних 

теоретичних положень щодо визначення місця і ролі інституту адвокатури, 

його становлення та розвитку (в аспекті еволюції розуміння термінів 

“адвокат” і “адвокатура”), сутності професійної діяльності адвоката як 

суб’єкта надання правничої (правової) допомоги. 

Розпочавши своє дослідження із аналізу сутності адвокатури, здобувач 

доходить логічного висновку про те, що в діяльності адвокатури в цілому, і 

адвоката зокрема, простежується органічне поєднання публічних та 

приватних інтересів, що не безпідставно дає змогу говорити про 

дуалістичний характер правової природи адвокатури (стор. 61). На цій 

підставі автор слушно обгрунтовує позицію, у відповідності до якої лише 

подвійна правова природа інституту адвокатури надасть адвокатурі 

можливість належним чином реалізувати завдання й функції, які за нею 

закріплені. 
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Не можна не погодитися із тим, що сутність приватних і публічних 

інтересів у професійній діяльності адвоката полягає в тому, що, відстоюючи 

права, свободи та законні інтереси свого клієнта, адвокат в той же час діє в 

інтересах всього суспільства (держави), права в цілому, виконуючи не тільки 

покладений на нього конституційний обов’язок щодо надання професійної 

правничої (правової) допомоги, але й здійснюючи нагляд за дотриманням 

законності, реалізацією прав і свобод людини насамперед з боку держави, 

забезпечуючи їх дотримання (стор. 67). 

За результатами аналізу еволюції розвитку інституту адвокатури 

доречно звертається увага, що особливістю Закону України «Про 

адвокатуру» 1992 року було те, що в ньому вперше на законодавчому рівні 

було закріплено повноцінне поняття «адвокатура» (ст. 1 Закону). Ця 

дефініція давала можливість сприймати адвокатуру і як добровільне, 

професійне об’єднання, і як інститут громадянського суспільства (стор. 85).  

Докторант переконливо аргументує, що держава, яка позиціонує себе 

як правова, повинна не тільки гарантувати на конституційному рівні право на 

отримання правової допомоги (професійної правничої допомоги) особам, які 

перебувають в складній (проблемній) правовій ситуації, але й повинна 

забезпечувати належні умови його реалізації. Щодо адвокатури, то такими 

умовами, зокрема, є встановлення суттєвих кваліфікаційних та інших вимог 

до кандидатів на здобуття статусу адвоката, а також закріплення особливого 

статусу адвоката, реалізація якого здійснюється на засадах професійності та 

незалежності (стор. 113). 

На підставі усебічного аналізу місця та ролі адвокатури в суспільстві, 

дослідником визначається поняття «адвокатура» як професійне об’єднання 

осіб (адвокатів), діяльність якого спрямована на забезпечення належної 

реалізації конституційного права особи на отримання професійної правничої 

(правової) допомоги і яка як конституційно-правовий правозахисний 

інститут громадянського суспільства займає самостійне та одне з провідних 

місць в механізмі здійснення правосуддя, без професійної та незалежної 
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діяльності якого ставиться під сумнів можливість існування і громадянського 

суспільства, і правової держави в цілому (стор. 118). 

Розділ 2 “Незалежний правовий статус адвоката: проблеми теорії та 

практики” складається з трьох підрозділів, в яких через призму розкриття 

правової природи незалежності адвоката та сутності його правового статусу 

(поняття, структури, видів та особливостей в аспекті процесуальної форми 

діяльності адвоката) здійснюється спроба розроблення теоретико-прикладної 

концепції розуміння незалежного правового статусу адвоката як 

основоположної властивості його професійної діяльності.  

Вивчивши загальні та спеціальні підходи тлумачення дефініції 

“незалежність”, здобувач аргументує, що незалежність адвокатури слід 

сприймати, по-перше, як незалежність недержавного самоврядного інституту 

(проявляється, зокрема, в неможливості втручання з боку органів 

законодавчої, виконавчої та судової влади, інших установ та організацій, а 

також в можливості адвокатурою самостійно вирішувати питання своєї 

організації та діяльності), а по-друге, – в аспекті безпосередньо незалежності 

кожного адвоката під час здійснення ним своєї професійної діяльності (стор. 

123). 

Якщо незалежність адвоката на зовнішньому рівні асоціюється 

насамперед із забороною будь-яких втручань та перешкод у здійсненні його 

професійної діяльності, то на внутрішньому рівні вона повинна сприйматися, 

зокрема як сукупність його морально-етичних та психологічних якостей, які 

відображають ставлення адвоката до здійснюваної ним адвокатської 

діяльності, за умови відсутності будь-якої позапрофесійної (зокрема, 

особистої) заінтересованості в процесі її реалізації (стор. 126). Слід 

погодитися із дисертантом, що незалежність адвоката повинна сприйматися 

не тільки як гарантія його професійної діяльності, але і як його обов’язок 

здійснювати таку діяльність, поза межами і зовнішнього, і внутрішнього 

тиску, задля відстоювання інтересів свого клієнта. 
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Ми поділяємо висновок здобувача, у відповідності до якого категорії 

«правовий статус особи» та «правове становище особи» є тотожними та 

рівнозначними, при цьому в юридичній теорії та практиці наповнюються 

аналогічним змістом (стор. 154). 

Дослідивши архітектоніку правового статусу адвоката, докторант 

дійшов аргументованої думки, що лише сукупності прав та обов’язків як 

елементів структури правового статусу особи недостатньо, оскільки вона не 

забезпечить повною мірою не тільки можливість належного теоретичного 

обґрунтування сутності цього статусу, але й повноцінного визначення 

фактичного правового становища тієї чи іншої особи. Звідси, правовий статус 

особи, у тому числі й адвоката, крім прав і обов’язків особи, повинен 

включати в себе й інші структурні елементи (стор. 157).  

Не піддаючи сумніву позицію, згідно з якою права та обов’язки особи є 

вихідними, центральними, загальноприйнятими елементами правового 

статусу особи, автор слушно переконує, що гарантії та відповідальність, 

враховуючи їх правову природу, займають своє самостійне місце у структурі 

такого статусу (стор. 161). На користь даної точки зору наводяться доречні 

доводи, адже лише сукупність прав, обов’язків, гарантій та відповідальності 

забезпечать необхідну універсальність, дієвість та системність такої категорії 

як правовий статус адвоката. Усі інші правові категорії (правосуб’єктність, 

громадянство, принципи, правові норми, функції, завдання тощо) повинні 

розглядатися лише як передумови виникнення (набуття) правового статусу 

або умови, які є дотичними до нього та сприяють його реалізації, але не 

можуть бути віднесені до елементів структури правового статусу особи та 

адвоката (стор. 167). 

Вищенаведене дозволило здобувачеві дійти справедливого висновку  

про те, що  правовий статус адвоката – це комплексна категорія, яка 

відображає його правове становище в суспільстві, що характеризується 

наявністю в адвоката юридично встановленої сукупності прав, обов’язків, 

гарантій та відповідальності, які є необхідними і достатніми для здійснення 
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ним адвокатської діяльності щодо надання професійної правничої (правової) 

допомоги на засадах абсолютної незалежності (стор. 168). 

З урахуванням поставлених в дисертації завдань автором обирається 

правильний критерій диференціації видів правового статусу особи (характер, 

зміст), на підставі якого виділяється загальний (конституційний) статус; 

спеціальний (родовий) та індивідуальний статус (стор. 173). 

В розрізі цієї класифікації логічно підсумовується, що загальний 

(конституційний) статус особи, яка є адвокатом, відповідає правовому 

статусу фізичної особи (оскільки відповідно до законодавства адвокатами 

можуть бути тільки фізичні особи); спеціальний (родовий) статус такої особи 

складає сукупність професійних прав, обов’язків та інших елементів статусу 

(передбачені, зокрема, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та ПАЕ); індивідуальний правовий статус адвоката являє собою 

його правове становище під час надання ним конкретних видів правової 

допомоги (стор. 174). 

Слід підтримати твердження автора, що у кримінальному провадженні 

адвокат може набувати статусу захисника (підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, а також особи, стосовно якої 

передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі 

(екстрадицію)), представника (потерпілого, цивільного позивача, цивільного 

відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третьої 

особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт) та власне адвоката - 

свідка або особи, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук (стор. 

190). 

Не залишено без уваги й питання уніфікації правової регламентації за 

ГПК і ЦПК України (в ред. Закону № 2147-VIII), де окрім витрат на 

професійну правничу допомогу, майже аналогічно врегульовуються й 

питання, що стосуються: поділу учасників судового процесу; участі у справі 
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представника; осіб, які можуть (не можуть) бути представниками; їх 

повноважень в суді; документів, що підтверджують такі повноваження, тощо. 

Все це додатково підтверджує позицію докторанта про міжгалузевий 

характер правового інституту процесуального представництва та 

необхідність сприйняття адвоката-представника, у тому числі і в 

господарському судочинстві, як суб’єкта, що наділяється відносною 

процесуальною самостійністю (стор. 203).  

Роблячи наголос на тому, що основним індивідуально-правовим 

статусом адвоката в адміністративно-деліктному провадженні є його участь 

як захисника особи, яка притягується до адміністративної відповідальності 

(стор. 205), здобувач переконливо доводить, що український законодавець 

належним чином не забезпечує реалізацію конституційного права на 

професійну правничу (правову) допомогу в цьому виді провадження. 

Розділ 3 “Порядок набуття правового статусу адвоката” складається з 

двох підрозділів, у яких розкриваються теоретико-правові та практичні 

аспекти здобуття особою такого статусу та оформлення повноважень 

адвоката, з чим пов’язується набуття конкретного його виду – професійного 

та індивідуально-правового (захисника, представника чи власне адвоката). 

Цілком виправдано дисертант робить наголос на тому, що при 

прийнятті рішення про допуск особи до адвокатської діяльності мають 

враховуватися не тільки її формальні знання, а й морально-етичний рівень 

особи. Такий рівень пропонується визначати, зокрема, шляхом аналізу 

попередньої трудової діяльності претендента на відсутність аморальних 

поступків, які б дискредитували його професійну діяльність, та складенням 

такою особою поряд із тестуванням на встановлення професійного рівня 

претендента й психологічного тестування (стор. 235). 

Аналізуючи приписи Закону від 20 грудня 2016 року, яким внесено 

зміни до ст. 11 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

щодо встановлення розміру внеску за проходження стажування (не більше 

3 мінімальних заробітних плат), здобувач робить аргументований висновок 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


	
	

11	

про позитивний характер внесених змін, якими створюються демократичні 

умови доступу особи до адвокатської професії. Установлення помірного 

розміру внеску за проходження стажування покликано усунути 

дискримінаційний аспект матеріального характеру між претендентами на 

здобуття статусу адвоката (стор. 242).  

Розвиваючи свою думку, дисертант слушно доводить, що стажист 

адвоката на законодавчому рівні повинен володіти таким статусом, який був 

би достатній для виконання поставленої перед інститутом стажування мети 

щодо забезпечення його готовності самостійно здійснювати адвокатську 

діяльність, а для цього він повинен наділятися певним комплексом прав як 

процесуального, так і позапроцесуального характеру, якими володіє адвокат 

(стор. 244). 

Безумовно, стажування є дуже важливою і, за загальним правилом, 

обов’язковою умовою отримання особою статусу адвоката, основною метою 

якого є формування відповідного рівня практичних знань і навиків, 

необхідних для самостійного здійснення нею адвокатської діяльності (стор. 

246).  

Солідаризуючись із докторантом, ми не поділяємо положення проекту 

Закону, підготовленого робочою групою Ради з питань судової реформи, в 

частині обчислення стажу роботи в галузі права й зарахування як такого 

лише стажу роботи за спеціальністю на посаді помічника адвоката та (або) на 

посаді судді. У цьому контексті слушною вбачається пропозиція щодо 

закріплення у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

чіткого переліку посад у сфері права, стаж роботи на яких є необхідним для 

здобуття статусу адвоката (зокрема, на посадах судді, нотаріуса, їх 

помічників, помічника адвоката, в органах досудового розслідування тощо). 

Основним критерієм формування такого переліку повинна бути саме мета 

закріплення в законодавстві вимоги про наявність у претендента на здобуття 

статусу адвоката відповідного стажу, а саме отримання поряд із здобутими 

теоретичними знаннями, ще й практичних знань і навичок, які є необхідними 
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для подальшого самостійного здійснення такою особою адвокатської 

діяльності (стор. 248). 

Заслуговує на підтримку підхід, у відповідності до якого претендент на 

здобуття статусу адвоката повинен складати два кваліфікаційні іспити, а саме: 

один («вступний») до проходження стажування, а другий («випускний») – після 

його проходження. Якщо метою «вступного» іспиту має бути тільки перевірка 

здатності особи до її подальшого теоретичного, а особливо практичного 

навчання для належного здійснення адвокатської діяльності в майбутньому, то 

«випускного» – перевірка готовності особи вже самостійно здійснювати таку 

діяльність. З урахуванням цього, українським законодавцем має бути змінена і 

форма проведення кваліфікаційних іспитів (стор. 256). 

Розкриваючи правову природу ордера, автор звертається до позицій 

науковців, які піддають сумніву можливість його посвідчення адвокатом, який 

здійснює свою діяльність індивідуально, коли він по суті сам собі видає ордер, 

підтверджуючи ним власні повноваження, називаючи таку ситуацію як 

юридично безглуздою, так і такою, що не захищає клієнта від недобросовісного 

адвоката (стор. 289). На цій підставі доречно фокусується увага на позитивних 

положеннях Закону № 2147-VIII, яким КК України передбачається доповнити 

ст. 400-1 (представництво в суді без повноважень) та встановити кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення суду про повноваження 

представляти іншу особу в суді, а так само умисне невнесення адвокатом до 

ордера відомостей щодо обмежень повноважень, встановлених договором про 

надання правничої допомоги. Такою статтею закріплюється превентивна норма, 

яка спрямована на недопущення можливості зловживання адвокатом своїм 

правовим становищем та захист клієнта від недобросовісних діянь з боку його 

адвоката. 

Розділ 4 “Елементи правового статусу адвоката” складається з трьох 

підрозділів, в яких на новому концептуальному рівні розкривається правова 

природа кожного із структурних елементів категорії “правовий статус 
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адвоката”, комплекс яких забезпечує необхідну універсальність, системність 

та дієвість цієї категорії. 

Своєчасним є висновок автора про те, що взаємодія між приватними 

детективами та адвокатами повинна значно розширити можливості останніх 

щодо формування бази доказової інформації, внаслідок чого може бути 

підвищено якість надання професійної правничої (правової) допомоги (стор. 

306). 

За результатами вивчення законодавства та практики його застосування 

здобувачем справедливо констатується, що відсутність належним чином 

врегульованого механізму процесуального оформлення доказів в багатьох 

випадках фактично перетворює право на збирання та подання доказів, 

насамперед адвоката-захисника на стадії досудового розслідування, на 

фікцію, а його роль у кримінальному судочинстві – з активного учасника по 

збиранню доказів – на спостерігача (в основному зводиться до виявлення 

недоліків в діяльності сторони обвинувачення), через що принцип 

змагальності стає лише декларацією (стор. 306).  

Відсутність належного законодавчого порядку робить проблематичною 

й реалізацію права адвоката запитувати та отримувати речі, документи, їх 

копії, оскільки ставить під сумнів можливість визнання їх допустимими 

доказами (стор. 315). 

Слід погодитися із дослідником, що існування відповідного комплексу 

професійних прав та належного механізму їх реалізації є тією умовою, яка 

здатна перетворити адвоката на активного учасника будь-якого процесу, 

оскільки створює як юридичний базис, так і реальні можливості надання ним 

професійної правової допомоги (стор. 324). 

Аксіоматично, що в будь-якій своїй діяльності, у тому числі і 

позапрофесійній, адвокат повинен дотримуватися як правових, так і 

моральних обов’язків, сукупність яких і становлять його професійний 

обов’язок, невиконання або неналежне виконання якого є дисциплінарним 

проступком адвоката (стор. 326). 
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Звертаючи увагу на багатогранне функціональне призначення гарантій 

адвокатської діяльності, які покликані забезпечувати належну реалізацію всіх 

інших елементів такого статусу, здобувач логічно переконує, що гарантії 

адвокатської діяльності спрямовані як на захист адвоката від можливих 

проявів свавілля з боку держави, органів адвокатського самоврядування та 

інших суб’єктів, так і на забезпечення права особи на професійну правничу 

допомогу, реалізація якого перебуває в тісному взаємозв’язку з наявною 

системою таких гарантій (стор. 333).  

За результатами усебічного доктринального аналізу згаданого елемента 

правового статусу робиться аргументований висновок, що під гарантіями 

адвокатської діяльності слід розуміти один із елементів структури правового 

статусу адвоката, який являє собою сукупність умов, способів та засобів, 

передбачених законодавством про адвокатуру, що спрямовані на забезпечення 

належної реалізації всіх інших елементів такого статусу задля створення 

відповідних умов надання професійної правничої допомоги (стор. 333). 

Відзначаючи наявні недоліки в регламентації повноважень 

представника ради адвокатів регіону, більшість з яких відтворені не в Законі 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а в Порядку дій з 

питань забезпечення гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і 

соціальних прав адвокатів, докторант слушно доводить необхідність 

відтворити всі його ключові повноваження в положеннях згадуваного Закону 

та КПК України (стор. 348). 

Цінним є висновок автора про те, що адвокат стане незалежним 

професіоналом, який буде захищений від свавілля з боку як його 

процесуальних супротивників, так і органів адвокатського самоврядування, а 

правозастосовна практика КДКА не буде характеризуватися значною 

суперечливістю лише за умови: існування чіткої дефініції поняття 

«дисциплінарний проступок адвоката»; закріплення як конкретного переліку 

підстав для кожного виду дисциплінарних стягнень, так і формування їх як 

самостійного складу, який не буде дублюватися чи повторюватися; а також 
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розкриття сутності основних кваліфікуючих ознак задля забезпечення 

належних критеріїв їх розмежування (стор. 388). 

Автореферат дисертації ідентичний змісту основних положень 

дисертації та відповідає науковій спеціальності 12.00.10 - судоустрій; 

прокуратура та адвокатура.  

Дисертаційна праця написана грамотною українською мовою з 

дотриманням вимог наукового стилю.  Висновки, положення та рекомендації 

дисертації повно викладені в авторефераті та друкованих працях, отримавши 

відображення у 103 опублікованих працях, зокрема індивідуальній 

монографії, 75 наукових статтях, серед яких 45 статей опубліковано в 

наукових фахових виданнях України (з них 15 статей розміщено в журналах, 

що включені до міжнародних наукометричних баз) і 30 статей – у наукових 

періодичних виданнях інших держав; 25 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях, а також 2 інших друкованих працях. Оформлення 

дисертації та автореферату відповідають встановленим вимогам, поставлені в 

роботі завдання виконано. 

Теоретична та практична значимість результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що сформульовані автором висновки та 

положення можуть бути використані у науково-дослідній роботі (для 

подальших наукових досліджень, присвячених проблематиці вдосконалення 

правового статусу адвоката), нормотворчій діяльності (для внесення змін та 

доповнень до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

процесуальних кодексів та інших правових актів, що регламентують 

професійну діяльність адвоката, а також вдосконалення Правил адвокатської 

етики); правозастосовній роботі (у професійній діяльності адвоката, а також 

практичній діяльності органів адвокатського самоврядування); навчально-

методичній діяльності (при викладанні в навчальних закладах таких дисциплін 

як «Адвокатура України», «Адвокатура в Україні та правових системах інших 

країн», «Організація і функції адвокатури», «Актуальні проблеми адвокатури», 

«Цивільний процес», «Кримінальний процес», а також при підготовці 
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підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій із зазначених 

дисциплін), про що свідчать, зокрема, акти впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в додатках до дисертації (стор. 544-562). 

Дискусійні положення та зауваження. Разом з тим, слід звернути 

увагу на окремі положення, що викликають зауваження або вимагають 

додаткових пояснень під час прилюдного захисту.  

1. На стор. 93, 100, 228 та ін. дисертації автор робить наголос на 

необхідності забезпечення абсолютної незалежності адвоката. Розкривається, 

зокрема, поняття “адвокат”, як “фізична особа, яка у встановленому Законом 

порядку набула статус адвоката, а також право, відповідно до такого статусу, 

здійснювати професійну діяльність щодо захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги клієнту на засадах абсолютної незалежності”.  

Практична діяльність адвоката на “засадах абсолютної незалежності”, як 

убачається, є досить рідким та важкоздійсненним явищем, у зв’язку з чим 

недостатньо зрозуміло, чи охоплюватимуться поняттям “адвокат” відповідні 

фізичні особи, які захищатимуть інтереси довірителя на засадах відносної 

незалежності.  

Аргументуючи свою позицію, здобувач виходить із важливості 

розмежування понять «незалежність адвоката» й «самостійність адвоката» 

(стор. 129-130), а також необхідності реалізації положень зарубіжних 

нормативних актів (п. 2.1.1 Кодексу поведінки європейських адвокатів, п. 2.8 

Кодексу поведінки адвокатів Ірландії, п. 2.1.1 Кодексу поведінки адвокатів 

Данії і датського юридичного товариства) щодо забезпечення абсолютної 

незалежності адвоката. 

Поряд з цим, на стор. 100 дисертації автор визнає, що “можливість 

надання адвокатом професійної правової допомоги на засадах абсолютної 

незалежності ставиться під сумнів за наявності будь-яких втручань та 

перешкод з боку органів законодавчої, виконавчої та судової влади, інших 

установ та організацій, що обмежують можливість адвокатури самостійно 

вирішувати питання своєї організації та діяльності”.   
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Практика сигналізує про постійні втручання органів державної влади в 

адвокатську діяльність, тож в реальному світі забезпечити повну, абсолютну 

незалежність будь-якого соціально-правового інституту, зокрема, 

адвокатури, від інших майже неможливо через велику мережу формальних та 

неформальних зв’язків та відносин між ними. З огляду на це, можливість 

здійснення адвокатської діяльності “на засадах абсолютної незалежності” 

було б правильніше розглядати як перспективний план, ніж атрибут сучасної 

професійної практики адвоката.  

2. Аналізуючи становлення адвокатури в аспекті еволюції розуміння 

термінів «адвокат» і «адвокатура», докторант на стор. 80 дисертації висвітлив 

розвиток цього інституту за судовими статутами 1864 р. в Російській імперії, 

після чого відразу перейшов до вивчення досліджуваних питань в радянський 

період. Поза увагою дослідника залишилася генеза адвокатури на 

західноукраїнських землях, що перебували у складі Австро-Угорщини 

(Східна Галичина, Закарпаття, Північна Буковина). Розгляд цих аспектів 

збагатив би теоретичну частину роботи, адже законодавство й правова думка, 

що сформувалися на той час в Габсбурзькій монархії, за багатьма позиціями 

випереджали російські аналоги.  

3. На стор. 109, 164 дисертації автор для позначення суб’єкта прийняття 

рішень Конституційним судом України використовує термін “законодавець”. Із 

цим не можна погодитися, оскільки дефініція “законодавець” зазвичай 

трактується через узагальнене найменування представників вищого органу 

державної влади, що приймає закони (парламент). З огляду на це, в згаданих 

фрагментах тексту дисертаційної праці було б правильним оперувати не 

поняттям “законодавець”, а терміном “правозастосувач”.  

4. На стор. 178 дисертації здобувач вказує, що непроцесуальна форма 

діяльності адвоката “врегульовується, зокрема, законодавством України про 

адвокатуру, основними джерелами якого є Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та ПАЕ”. Із цим не можна погодитися, оскільки ПАЕ 

(Правила адвокатської етики) не належать до джерел законодавства України. 
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Маючи корпоративне й нормативне значення виключно для адвокатів, ПАЕ 

не є правовим актом. Основна відмінність між законодавчими актами та ПАЕ 

лежить в площині різної юридичної сили згаданих документів та спеціальної 

сфери поширення акта органу адвокатського самоврядування. 

5. На стор. 281 дисертації вказано, що “адвокатська діяльність, яка за 

своєю природою є абсолютно незалежною та такою, що позбавлена комерційної 

складової, в жодному разі не повинна сприйматися як підприємницька 

діяльність, а має розглядатися саме як професійна незалежна діяльність”.  

Спірним вбачається категоричне твердження дослідника про те, що 

адвокатська діяльність “позбавлена комерційної складової”. Господарський 

кодекс України розмежовує комерційне та некомерційне господарювання (ст. 

42, ч. 1 ст. 52 ГК України), основна відмінність між якими полягає у меті 

отримання прибутку. Окрім соціальних результатів, адвокатські об’єднання 

та бюро наприкінці року приходять до певних фінансових результатів у 

вигляді прибутку або збитку. Прибуток, отже, не найгірша альтернатива. 

В Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 

“Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженому Наказом 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, зміст терміну 

“прибуток” розкривається як “сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 

ними витрати”. Таким чином, сам по собі прибуток є досить нейтральною, 

техніко-економічною категорією. Негативне забарвлення отримав мотив його 

отримання, що відомий як “максимізація прибутку”, “гонитва за прибутком”. 

Досягнення позитивного фінансового результату (прибутку), як 

убачається, дозволяє адвокатові повноцінно працювати й сплачувати 

податки, є важливим запобіжним заходом для забезпечення необхідної 

життєздатності, стабільності й ефективності адвокатської практики.  

6. На стор. 391 дисертації здобувач визначає перелік приводів для 

порушення дисциплінарного провадження щодо адвоката  - “заяви (скарги) як 

клієнта адвоката або його представника, так і інших адвокатів, адвокатських 

об’єднань, адвокатських бюро; подання РАР або її членів, голови КДКА або її 
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членів; окрема ухвала суду, а також заяви (скарги) центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги або особи, якій адвокат неправомірно відмовив в 

наданні такої допомоги”. Наведений перелік, як видається, потребує доповнення. 

Надавши можливість РАР, КДКА та її членам звертатися із поданням про 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, здобувач не 

передбачив аналогічного повноваження для ревізійних комісій адвокатів регіону. 

Водночас, цей орган уповноважений здійснювати контроль за фінансово-

господарською діяльністю регіональних органів адвокатського самоврядування, 

в процесі здійснення якого можуть бути виявлені порушення, що мають ознаки 

дисциплінарного проступку. Звідси наділення РКАР повноваженням ініціювати 

притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності сприяло б належній 

реалізації матеріалів, що були напрацьовані під час перевірочної роботи. 

7. Недостатньо чіткими та всебічними, з нашої точки зору, є 

формулювання окремих запитань анкети (додаток А). Так, на запитання № 4 

(“Ваше ставлення до запровадження фактичної монополії адвокатів щодо 

здійснення представництва іншої особи в суді, а також захисту від 

кримінального обвинувачення”) автором запропоновано чотири варіанти 

відповіді (“підтримую повною мірою”, “підтримую тільки в аспекті 

здійснення функції захисту”, “не підтримую взагалі”, “важко відповісти”). З 

огляду на зміст ст. 131-2 Конституції України для забезпечення повноти 

шкали виміру думки респондентів було б доцільним доповнення її варіантом 

відповіді “підтримую тільки в аспекті здійснення функції представництва 

іншої особи в суді”. Окрім того, запитання № 20 (“Як Ви вважаєте, чи 

обмежуються адвокати в реалізації професійних прав, прямо не передбачених 

в українському законодавстві?”) може викликати утруднення в респондентів 

через різноманітне тлумачення змісту в аспекті можливості існування 

професійних прав, які прямо не передбачені в українському законодавстві. 

Викладені зауваження переважно мають дискусійний характер й 

загалом не впливають на позитивну оцінку представленої до захисту 

дисертації, яка виконана на належному науковому рівні. 
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2 
	
дослідники, є достатньо консервативною сферою. Інакше кажучи, розвиток 

адвокатури є своєрідним «барометром», що вказує на постійний прогрес (а 

можливо й регрес) прав людини у її відносинах із державою; адвокатура 

розвивається відповідно до тенденцій розвитку інших інститутів 

громадянського суспільства: вона звеличується зі зростанням свобод громадян 

і занепадає разом з їх обмеженням. 

Сьогодні загальноприйнятим і обґрунтованим є підхід, за якого 

адвокатура безумовно визнається інститутом громадянського суспільства, що 

відповідно до сучасних надбань політологічної науки є одним із небагатьох 

соціальних явищ, спроможних протистояти державі у легальній формі. Як 

складова громадянського суспільства, адвокатура відчуває на собі його вплив і 

залежить від структури суспільства та його динаміки. Водночас, її змістовне 

наповнення, реалістичність можливостей її впливу, ефективність наявного 

інструментарію залежать від держави, яка формально-юридично визначає 

базові елементи функціонування адвокатури у суспільному просторі. Таким 

чином, адвокатура є «пограничною» сферою, в якій пересікається інтерес 

приватного та публічного, і баланс/дисбаланс якого слугує своєрідним 

індикатором, показником реального стану речей у сфері захисту прав і свобод 

людини, пріоритетність яких проголошується Основним Законом держави. 

Наведене зумовлює значний інтерес науковців до інституту адвокатури на 

сучасному етапі розвитку українського суспільства та держави, який 

віддзеркалює їх своєрідність і специфіку взаємозв’язку («транзитарне 

суспільство – транзитарний стан адвокатури»). Доказом тому є три докторські 

дисертації, захищені протягом 2016-2017 рр.: «Адвокатура як інститут 

реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз 

законодавства країн Європейського Союзу та України (Т.Б. Вільчик), 

«Функціональні та організаційні основи адвокатури України» (Н.М. 
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Бакаянова), «Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та 

система» (С.О. Іваницький). 

Однак потенціал адвокатури, як інституту громадянського суспільства, 

виражається та вимірюється крізь призму діяльності її репрезентанта – 

адвоката, правовий статус якого дозволяє оцінити рівень виконання державою 

взятих на себе зобов’язань перед суспільством. Адже саме адвокат є 

уособленням захисту головних соціальних цінностей – життя, здоров’я, 

свободи, честі та гідності людини. Його можливості, його права, захищеність, 

гарантії та відповідальність опосередковують та формують суспільні уявлення 

та очікування щодо дієвості, ефективності існуючого в державі механізму 

захисту прав, свобод та інтересів людини. 

Саме цей посил визначає актуальність дослідження, проведеного 

В.В. Заборовським, особливо зважаючи на те, що досі комплексних наукових 

праць такого рівня в Україні бракувало. Востаннє предметно правовий статус 

адвоката в Україні було досліджено в однойменній дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук у 2002 р. (П.В. Хотенець). Тож 

представлена до захисту робота є не лише актуальною, а й вельми своєчасною. 

 Цінність дисертаційного дослідження зумовлюється багатьма чинниками: 

існуванням у ньому цікавих з наукового ракурсу положень, які можуть бути 

використанні при розробці відповідних актів законодавчого та корпоративного 

характеру; докладними формулюваннями досліджуваних понять; 

пропозиціями, які можливо використати на практиці. Використання автором 

сучасного наукового доробку вітчизняної та зарубіжної науки, оптимальної в 

межах цього дослідження методології з елементами міждисциплінарного 

підходу, дозволило отримати якісно нові результати, спрямовані на 

удосконалення та розвиток правового статусу адвоката в умовах становлення 

правової держави. 
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Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Дисертація В.В. Заборовського виконана в межах плану науково-

дослідної роботи кафедри конституційного права та порівняльного 

правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» на 2012-2017 

роки. Тема дослідження є складовою частиною комплексної теми 

«Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.», яка 

розробляється науковцями Ужгородського національного університету (номер 

державної реєстрації 0198U007793).  

Обраний дисертантом напрям дослідження узгоджується із напрямами 

Національної стратегії у сфері прав людини, схваленої Указом Президента 

України від 25 серпня 2015 року № 5013/2015, завданнями Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року 

№ 276/2015, та Пріоритетними напрямами розвитку правової науки на 

2016-2020 роки, які затверджені загальними зборами Національної академії 

правових наук 03 березня 2016 року. 

Сама постановка і введення у науковий обіг досліджуваної автором 

проблематики сприяє її подальшому аналізу іншими науковцями. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. Робота В.В. Заборовського характеризується 

системним підходом до предмету дослідження. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного, 

методологічного, філософського спрямувань з проблематики організації 

функціонування інституту адвокатури в державі та правового статусу адвоката. 

У свої роботі автор коректно полемізує з іншими вченими, аргументовано 

обстоюючи власну позицію. 
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Крім того, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначається й тим, що вони 

підтверджуються глибоким аналізом положень міжнародних актів, норм 

вітчизняного законодавства, використанням значного обсягу статистичних 

даних, а також масиву судової практики, і загалом є переконливими. Список 

джерел містить 1268 найменувань. 

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження також забезпечено завдяки використанню відповідних 

наукових методів – системно-структурного, аналізу та синтезу, системного 

аналізу, історико-правового, логіко-семантичного, формально-догматичного, 

порівняльно-правового, соціологічного та інших.  

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у 

питаннях, що ним досліджуються, та забезпечує належний рівень 

обґрунтованості зроблених висновків. 

Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд і цілком відповідає загальним вимогам. 

Завдання та мета наукової праці автором загалом досягнуті. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів та полягає, насамперед, у 

тому, що дисертаційна робота В.В. Заборовського є першим у вітчизняній науці 

спеціальним комплексним монографічним дослідженням, у якому автором на 

новому науковому рівні розкривається сутність правового статусу адвоката, а 

також визначаються та обґрунтовуються концептуальні напрями його 

вдосконалення в умовах становлення громадянського суспільства та правової 

держави в Україні. Положення дисертації ґрунтуються на об’єктивних 

теоретичних дослідженнях, висновки є достовірними та базуються на власних 

судженнях автора. Робота містить достатню кількість наукових положень, 
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6 
	
висновків і пропозицій, вперше запропонованих у вітчизняній науці, здійснює 

розвиток попередніх надбань у сфері окресленої проблематики. 

До положень дисертації, які, безспірно, характеризуються елементом 

новизни, та, на погляд опонента, допомагають вирішити ряд важливих 

теоретичних і практичних проблем, належать, зокрема, такі результати 

дослідження: 

1) заслуговує на увагу та підтримку авторський підхід щодо визначення 

сутності та структури правового статусу адвоката, що передбачає його 

дослідження як комплексної категорії, яка відображає правове становище 

адвоката в суспільстві, акумулюючи та відтворюючи всю сукупність 

взаємовідносин адвоката в ньому, і не тільки відображає його реальне правове 

становище, але й формує юридичний базис для професійної діяльності адвоката. 

Відтак, цілком обґрунтовано виокремлено елементи, що становлять 

«серцевину» правового статусу адвоката: права і обов’язки адвоката, гарантії 

його діяльності та відповідальність; 	

2) цікавим є авторський підхід до дослідження незалежності адвоката, 

правову природу якої дисертант доцільно аналізує з розмежуванням двох рівнів: 

зовнішнього і внутрішнього. Незалежність адвоката на зовнішньому рівні у 

автора асоціюється насамперед із забороною будь-яких втручань та перешкод у 

здійсненні його професійної діяльності. Водночас внутрішній рівень, на його 

думку, відображає сукупність морально-етичних та психологічних якостей, які 

відтворюють ставлення адвоката до здійснюваної ним адвокатської діяльності, 

за умови відсутності будь-якої позапрофесійної (зокрема, особистої) 

заінтересованості у процесі її реалізації.  

Крім того, незалежність адвоката співвідноситься автором із самостійністю 

як окремою властивістю його правового статусу, а також пропонується 

авторська дефініція поняття «незалежний правовий статус адвоката»; 
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3) слушним є обґрунтування доцільності використання правової 

конструкції «професійний статус адвоката» замість «процесуальний та 

непроцесуальний статус адвоката». Дисертант цілком справедливо зауважує, що 

остання дає хибне уявлення про фактичне правове становище адвоката, 

враховуючи наявність професійної складової, а також взаємозв’язок між цими 

формами адвокатської діяльності. Незалежно від того, яку форму своєї 

діяльності реалізує адвокат, за ним зберігається професійний статус адвоката, і 

така особа повинна іменуватися «адвокат-захисник», «адвокат-представник» 

або ж власне терміном «адвокат» (враховуючи те, яку ключову функцію (захист 

чи представництво) він у конкретному випадку виконує, або ж якщо жодна з 

них не набуває статус такої); 

4) важливим є висновок про те, що набуття особою статусу адвоката лише 

свідчить про потенційну можливість його використання, оскільки реалізація 

значної кількості його елементів обумовлена необхідністю здійснення 

процесуальної та (або) непроцесуальної форм адвокатської діяльності. І лише з 

моменту оформлення повноважень та вступу у судовий процес адвокат набуває 

індивідуальний правовий статус: адвоката-захисника, адвоката-представника чи 

власне адвоката, який надає йому можливість повною мірою використовувати 

комплекс як професійних, (передбачених законодавством про адвокатуру), так і 

процесуальних прав; 

5) цінною для практики законотворення є належно аргументована 

пропозиція щодо необхідності розмежування понять «правова допомога» та 

«правова послуга» за суб’єктним критерієм, об’єктним критерієм, механізмом 

реалізації та характером діяльності; 

6) цілком слушним є висновок про те, що з набуттям індивідуального 

правового статусу як учасника судового процесу, адвокат набуває комплексу 

прав, які зумовлені його (а) професійною діяльністю та (б) його процесуальним 

статусом. Такий комплекс прав дисертант пропонує іменувати «статусні права 
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8 
	
адвоката», розмежовуючи та співвідносячи їх як права першого та другого рівня 

відповідно; 

7) справедливо зосереджено увагу на проблемних питаннях реалізації 

адвокатом права на запит, що відзначається яскраво вираженим 

функціональним характером; 

8) заслуговує на підтримку авторська позиція щодо існування вичерпного 

переліку підстав для порушення дисциплінарного провадження відносно 

адвоката, що є необхідною умовою та гарантією в контексті забезпечення 

незалежності адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, 

а також інші положення дисертаційного дослідження. 

Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Одержані автором висновки можуть бути використані у 

законотворчій діяльності, а також у правозастосуванні. Окремі положення 

дисертації можуть бути використані при написанні відповідних розділів 

підручників і навчальних посібників; при викладанні навчальних курсів та 

спецкурсів, а також у науково-дослідній роботі. 

Основні положення дисертації висвітлено у 103 наукових публікаціях, 

серед яких індивідуальна монографія, 75 наукових статей, у тому числі 45 

опубліковано у фахових періодичних виданнях України (з них 15 статей 

розміщено в журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз) і 30 – 

у наукових періодичних виданнях інших держав; 25 тезах доповідей на 

наукових та науково-практичних конференціях, а також 2 інших друкованих 

працях, що додатково відображають результати дисертації. 

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Структурно дисертація 

складається із вступу, чотирьох розділів, які включають 11 підрозділів, 

висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 577 

сторінок, з яких: основний текст – 391 сторінка, список використаних джерел – 

125 сторінок, додатки – на 39 сторінках.  
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Структура повністю відповідає цілям і завданням дослідження та 

дозволила здобувачу наукового ступеню найбільш повно охопити предмет 

дослідження, а опоненту – прослідкувати авторський творчий задум, краще 

зрозуміти логіку та послідовність (наступність) виконаного наукового 

дослідження. Дисертант виконав вимоги, що висуваються МОН України до 

цього виду наукових праць. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

розкривається зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, 

характеризується наукова новизна та практичне значення одержаних 

результатів, подається інформація про апробацію результатів дослідження, 

публікації та структуру дисертації. 

Розділ 1 «Концептуальні засади інституту адвокатури в умовах 

формування громадянського суспільства та правової держави в Україні» 

охоплює три підрозділи, в яких послідовно, на доктринальному рівні 

аналізуються основні теоретичні положення щодо визначення місця, ролі 

інституту адвокатури, його становлення та розвитку, сутності професійної 

діяльності адвоката. 

Так, звертаючись до конституційних основ визначення сутності 

адвокатури, дисертант робить висновок, що на цьому рівні досліджуваний 

інститут постає як незалежний і такий, що займає самостійне місце в механізмі 

здійснення правосуддя. Водночас акцентується увага на необхідності 

конституційного унормування правового становища адвокатури як інституту 

громадянського суспільства, відсутність якого автор вважає недоліком і 

розвиває свою позицію в цьому напрямі (стор. 45-46). (Вважаючи це положення 

дискусійним, ми повернемося до нього в майбутньому). У зв’язку з цим, 

аналізуючи численні наукові підходи, цілком логічно дисертант намагається 

з’ясувати сутність концепту громадянського суспільства загалом та 
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10 
	
обґрунтувати позицію щодо віднесення до його інститутів адвокатури зокрема. 

Для цього він вивчає її крізь призму: 1) критичної оцінки поглядів на 

адвокатуру як громадське об’єднання; 2) дуалістичної правової природи 

адвокатури; 3) основоположної функції адвокатури (правозахисної); 4) місця і 

ролі адвокатури у механізмі здійснення правосуддя. 

На підставі системного аналізу автор визначає адвокатуру як:   

- незалежну правозахисну інституцію, що займає самостійне місце в 

механізмі здійснення правосуддя і на яку покладається виконання однієї з 

найважливіших функцій щодо забезпечення належної реалізації 

конституційного права особи на отримання професійної правничої (правової) 

допомоги;  

- незалежний інститут громадянського суспільства, який відіграє провідну 

роль у забезпеченні якісного стану розвитку такого суспільства, належних умов 

проживання людини в ньому шляхом утвердження пріоритетності інтересів 

кожної конкретної особи;  

- професійно-правовий правозахисний інститут, що є системоутворюючим 

елементом механізму забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини 

(стор. 66-68). 

З метою більш глибокого дослідження сутності адвокатури дисертант 

звертається до ретроспективи його становлення, з’ясовуючи, в тому числі, 

історичний шлях розвитку понять «адвокат» і «адвокатура». Апелюючи до 

історичних джерел, автор доходить висновку, що «організаційне оформлення 

інституту професійної адвокатури було юридично закріплено внаслідок 

проведення судової реформи 1864 року» (стор.86). 

З’ясування термінологічного апарату дослідження зумовило потребу 

автора з’ясувати сутність дефініції «адвокат». Він долучається до позиції інших 

науковців, які вважають, що поняття «адвокат» складається з двох частин: 

статусної (визначає його правову сторону) та функціональної (призначення 
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адвоката) (стор. 90). Як додатковий аргумент на користь такого підходу 

наводяться приклади законодавства ЄС. 

Критично оцінюючи наявне у вітчизняному законодавстві визначення 

поняття «адвокат», дисертант пропонує власне формулювання, згідно з яким 

адвокат – це фізична особа, яка «у встановленому Законом порядку набула 

статус адвоката, а також право, відповідно до такого статусу, здійснювати 

професійну діяльність щодо захисту, представництва та надання інших видів 

правової допомоги клієнту на засадах абсолютної незалежності» (стор. 93). 

Не обмежуючись вказаним, В.В. Заборовський звертається до аналізу 

поняття «адвокатура» та робить спробу дати його дефініцію. Зокрема, 

аналізуючи численні значення та наукові підходи, він доходить висновку про 

«багатогранність у розумінні поняття «адвокатура». При цьому, під 

«адвокатурою» запропоновано розуміти професійне об’єднання осіб (адвокатів), 

діяльність якого спрямована на забезпечення належної реалізації 

конституційного права особи на отримання професійної правничої (правової) 

допомоги і яка, як конституційно-правовий правозахисний інститут 

громадянського суспільства, займає самостійне та одне з провідних місць в 

механізмі здійснення правосуддя, без професійної та незалежної діяльності 

якого ставиться під сумнів можливість існування і громадянського суспільства, 

і правової держави в цілому (стор. 98-99). 

У подальшому увагу зосереджено на дослідженні співвідношення між 

поняттями «правова допомога», «юридична допомога» та «правнича допомога». 

Використовуючи різного роду інструментарій, автор у підсумку вважає 

можливим використовувати як рівнозначні всі вказані дефініції (стор.106-107). 

У Розділі 2 «Незалежний правовий статус адвоката: проблеми теорії та 

практики», який складається з трьох підрозділів, запропоновано авторську 

концепцію розуміння незалежного правового статусу адвоката, що ґрунтується 

на правовій природі незалежності адвоката та сутності його правового статусу. 
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Аналізуючи незалежність як необхідну умову діяльності адвоката, 

позитивно в цьому аспекті оцінюючи зміни до Конституції України, дисертант 

вважає можливим сприймати незалежність адвокатури як: 1) незалежність 

недержавного самоврядного інституту; 2) з позиції незалежності кожного 

адвоката під час здійснення ним своєї професійної діяльності (стор.123). Своєю 

чергою незалежність адвоката, на його думку, слід розглядати на двох рівнях: 

зовнішньому (заборона будь-яких втручань та перешкод у здійсненні його 

професійної діяльності) та внутрішньому (сукупність його морально-етичних та 

психологічних якостей, які відображають ставлення адвоката до здійснюваної 

ним адвокатської діяльності, за умови відсутності будь-якої позапрофесійної 

(зокрема, особистої) заінтересованості в процесі її реалізації) (стор.126). 

У пошуках відповіді на питання щодо абсолютного чи відносного 

характеру незалежності адвоката, увагу сконцентровано на розмежуванні 

категорій «незалежність» і «самостійність» відносно адвоката. Звертаючись до 

етимології цих понять, а також аналізуючи різні наукові позиції, автор доходить 

висновку, що «якщо незалежність адвоката стосується всіх аспектів його 

діяльності (розглядається як основний принцип здійснення адвокатської 

діяльності), то самостійність насамперед асоціюється з процесуальною його 

діяльністю і полягає в сприйнятті адвоката як самостійного учасника процесу, 

який в межах наданих йому повноважень вільно визначає засоби та методи 

надання правової допомоги своєму клієнту та несе, зокрема, дисциплінарну 

відповідальність за вчинені ним протиправні діяння» (стор. 129-130).  

Обґрунтовуючи власну, на нашу думку небезспірну позицію щодо 

незалежності адвоката як абсолютної категорії, дисертант вважає, що 

«незалежність адвокатури слід сприймати саме як незалежність від будь-якого 

зовнішнього впливу (зокрема, від держави), в той час як незалежність адвоката 

– як принцип здійснення адвокатської діяльності, що розкривається, 

насамперед, за допомогою гарантій такої діяльності» (стор. 130). У цьому 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


13 
	
контексті наводиться досвід європейських країн, а також аналізується питання 

обов’язковості/добровільності членства адвокатів у професійних асоціаціях. 

У подальшому дисертант звертається до з’ясування змісту категорії 

«правовий статус» і доходить висновку про її комплексний характер як такої, 

що «акумулює та відтворює всю сукупність взаємовідносин особи в суспільстві, 

яка не тільки формує юридичний базис діяльності особи в ньому, але й дає 

можливість з’ясувати фактичне (реальне) правове становище особи в 

суспільстві та є основою для розмежування такого становища однієї особи 

порівняно з іншою» (стор. 150). Тотожною за замістом він вважає й категорію 

«правове становище особи» (стор.154). 

Аналізуючи існуючі наукові підходи щодо структури правового статусу 

загалом, і адвоката зокрема, автор наводить аргументи на користь позиції, 

відповідно до якої елементами їх правового статусу слід вважати виключно: 

права та обов’язки, правові гарантії та відповідальність (стор. 167).  

Не достатньо послідовним у сенсі зазначеного вище є повернення 

дисертанта до незалежності адвоката, але з позиції її тлумачення як гарантії. 

Автор вводить термін «незалежний правовий статус адвоката» (стор. 171) і дає 

йому визначення як основоположній властивості здійснення адвокатської 

діяльності, що відображає особливе його правове становище в суспільстві, яке 

характеризується відсутністю як будь-яких втручань та перешкод з боку інших 

осіб у професійну діяльність адвоката, так і будь-якої його позапрофесійної 

заінтересованості в процесі її здійснення. 

Звертаючись до дослідження видів правового статусу адвоката, 

В.В. Заборовський виокремлює: загальний (конституційний), спеціальний 

(родовий), який, на його думку, може іменуватися як професійний, та 

індивідуальний правовий статус адвоката (стор.174-175). За такого поділу в 

подальшому ним розглядається питання процесуальної та непроцесуальної 

форми діяльності адвоката.  
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Обстоюючи думку про домінантність процесуальної форми, зважаючи на її 

значення та обсяг, дисертант зосереджує свою увагу на правовому статусі 

адвоката в умовах її реалізації, досліджуючи його у різних видах судочинства, в 

тому числі конституційному. У підсумку зроблено висновок, що основними 

видами діяльності адвоката є захист і представництво (стор. 208), які є 

«взаємопов’язаними функціями (основними напрямами) процесуальної 

діяльності адвоката» (стор. 212). 

Розділ 3 «Порядок набуття правового статусу адвоката» налічує два 

підрозділи, у яких висвітлено теоретико-правові та практичні аспекти набуття 

особою статусу адвоката та оформлення його повноважень. 

На підставі системного аналізу положень чинного законодавства та 

наукових підходів, досліджуються негативні та позитивні умови набуття 

статусу адвоката, що є доволі цікавим підходом.  

Як негативні умови, розглядаються перестороги, передбачені у ч.2 ст. 6 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (стор. 222). 

Звертаючись до зарубіжного досвіду, аргументується позиція про необхідність 

суттєвого розширення сфери дії негативних умов. Зокрема, заслуговує на 

підтримку пропозиція щодо запровадження заборони особі, яка набула статус 

адвоката, представляти інтереси будь-якої іншої особи у справах (зокрема, у 

судах), в яких іншою стороною є орган (органи), в якому (яких) вона працювала, 

не менше ніж протягом трьох років з дня припинення попередньої такої її 

діяльності (стор. 227). 

Як позитивна умова набуття статусу адвоката, розглядаються вимоги до 

рівня освіти особи, що його прагне, та висловлюється власна думка щодо 

можливої специфіки набуття такого статусу особою, яка має науковий ступінь у 

галузі права (стор. 231). Обов’язковою умовою набуття статусу адвоката 

пропонується розглядати морально-етичні якості претендента (стор. 232). 
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Значну вагу приділено дослідженню інституту стажування, що є 

невід’ємною передумовою набуття статусу адвоката, і який, на переконання 

автора, є універсальним інструментом отримання необхідного комплексу 

практичних знань і навичок. У цьому контексті проводиться порівняння 

стажиста адвоката з помічником адвоката та аналізуються положення чинного 

законодавства, що регулюють їх статус. Дисертантом критикується існуюча 

процедура складання кваліфікаційного іспиту (стор. 254). 

Вивчаючи питання оформлення повноважень адвоката, автор 

першочергово звертається до норм вітчизняних процесуальних кодексів і 

зосереджує свою увагу на природі договору про надання правової допомоги, 

який, на його думку, є «відправною точкою» у взаєминах адвоката і довірителя» 

(стор. 268). Він обґрунтовує доцільність розмежування понять «правова 

допомога» та «правова послуга» (стор. 271-281). З цих позицій виокремлюються 

характерні риси договору про надання правової допомоги. 

Оглядово автор торкається й інших документів, які згідно з чинним 

законодавством можуть підтверджувати повноваження адвоката: доручення 

(стор. 286), ордеру (стор. 287-289), довіреності (стор. 290-292). 

У розділі 4 «Елементи правового статусу адвоката», що складається з 

трьох підрозділів, логічно та послідовно аналізуються питання професійних 

прав і обов’язків адвоката, гарантій його діяльності та відповідальності. 

Перш за все дисертант звертається до аналізу комплексу професійних прав, 

які він поділяє на: організаційні права адвоката; права, які засновані на 

гарантіях професійної діяльності адвоката; та права функціонального характеру, 

які безпосередньо пов’язані із наданням професійної правової допомоги (стор. 

300). В аспекті їх реалізації він досліджує окремі елементи здійснення доказової 

діяльності в межах судового процесу та акцентує увагу на проблемних питаннях 

практики реалізації адвокатом належних йому прав.  
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Окремо з позицій законодавчого регулювання та практичного застосування 

автором розглядаються унормовані: право адвоката на запит (стор. 307-311) та 

право опитувати осіб за їх згодою (стор. 311-315). Також звертається увага й на 

інші професійні права, передбачені Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

Обов’язки адвоката В.В. Заборовський так само поділяє на професійні та 

процесуальні (стор. 326) та характеризує лише ті, які на його думку, є 

визначальними (обов’язок повідомляти клієнта про виникнення конфлікту 

інтересів; підвищувати свій професійний рівень; виконання рішень органів 

адвокатського самоврядування). Як «негативні доповнення» до обов’язків 

адвоката, досліджуються також встановлені законодавством заборони (заборона 

використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам 

клієнта; заборона займати у справі позицію всупереч волі клієнта). 

Аналізуючи гарантії адвокатської діяльності, увага автора зосереджується 

на з’ясуванні їх сутності, меті існування, системних зв’язках. Детально він 

зупиняється на таких гарантіях як: а) заборона вимагати від адвоката надання 

відомостей, що є адвокатською таємницею (стор. 335-343); б) заборона будь-

яких втручань і перешкод у здійсненні адвокатської діяльності (стор. 343-343); 

в) заборона залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час 

проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке 

співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської 

таємниці (стор. 344-348); г) особливий порядок повідомлення адвокату про 

підозру (стор. 349-350); д) індемнітет адвоката (стор. 352-356).  

Питання професійної відповідальності адвоката дисертантом розглядається 

з позиції її розмежування на: адміністративну, кримінальну, цивільно-правову 

(майнову) та дисциплінарну. Проте, першочергово, він звертається до 

з’ясування сутності юридичної відповідальності загалом (стор. 358-360). 
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В аспекті можливості/неможливості притягнення адвоката до 

адміністративної відповідальності, увага автора зосереджується на такому, на 

його думку, найпоширенішому адміністративному проступку, як прояв 

неповаги до суду (стор. 362-365). 

Аналізуючи кримінальну відповідальність адвоката, дисертант приходить 

до думки, «що, з одного боку, переважна більшість злочинів, які є найбільш 

характерними в аспекті здійснення його професійної діяльності, без сумніву, 

розміщені в Розділі 18 «Злочини проти правосуддя» (насамперед ст. 376-379, 

382-384, 386-387 Кодексу), а з іншого – жодна із статей КК України не визначає 

адвоката як спеціального суб’єкта злочину» (стор. 367). Пропонується слушна 

теза щодо запровадження спеціальної норми, яка б передбачала кримінальну 

відповідальність адвоката за фальсифікацію доказів (стор. 368). 

Цивільно-правова відповідальність адвоката досліджується в контексті її 

поділу на договірну та делікту. Підтримується та розвивається позиція щодо 

запровадження інституту страхування цивільно-правової відповідальності 

адвоката, механізм реалізації якого вимагає необхідність існування Стандартів 

професійної діяльності адвоката (стор. 374-375). 

Здійснюючи аналіз проблемних питань як законодавчого врегулювання, 

так і практики притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, 

В.В. Заборовський пропонує авторську дефініцію поняття «дисциплінарний 

проступок адвоката» (стор. 380-381) та ряд змін до чинного законодавства, 

спрямованих на: розширення кола дисциплінарних стягнень стосовно адвоката 

(стор. 382); закріплення конкретного вичерпного переліку підстав для кожного 

виду таких стягнень; удосконалення процедури притягнення до дисциплінарної 

відповідальності (стор. 398). 

Зроблені дисертантом висновки є достатньо обґрунтованими, 

аргументованими та характеризуються високим ступенем достовірності. Крім 

розглянутих вище, в роботі містяться також й інші положення, висновки, 
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пропозиції та рекомендації, які свідчать про цілісність проведеного 

дослідження. 

Автореферат дисертації за змістом ідентичний положенням 

дисертаційної роботи, відповідає зазначеній спеціалізації 12.00.10 – судоустрій; 

прокуратура та адвокатура, а також встановленим вимогам. 

Зауваження щодо змісту дисертації. Не зупиняючись на досягненнях та 

позитивних моментах виконаної дисертаційної роботи, загалом позитивно 

оцінюючи рецензовану працю, необхідно звернути увагу на окремі протиріччя 

та дискусійні положення, які, на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних роз’яснень під час захисту дисертації, а саме: 

 

1. Досліджуючи правову природу адвокатури як інституту громадянського 

суспільства, дисертант неодноразово наголошує на необхідності закріплення 

такого її статусу на рівні Конституції України (стор. 46, 96), посилаючись на 

досвід Російської Федерації та Вірменії (стор. 53). 

Визнаючи адвокатуру інститутом громадянського суспільства, ми, однак, 

візьмемо на себе сміливість заперечити потребу такого унормування. Пов’язано 

це першочергово з розумінням концепту громадянського суспільства як 

антиподу держави. Загальновідомо, що він, серед іншого, передбачає наявність 

інструментарію, суспільних інституцій, що у стосунках з державою 

відображають інтереси громадян, можуть впливати та контролювати владу, 

тощо. Ми стоїмо на позиції, що громадянське суспільство це певний стан 

соціуму, конструкція взаємовідносин суспільства та держави, їх інститутів, в 

основі якої лежить взаємна повага та відповідальність, забезпечується високий 

рівень захисту прав і свобод людини, створені можливості суспільства впливати 

на владу, відстоюючи свої інтереси.  

Надмірне регулювання, втручання держави у процес інституціоналізації 

елементів громадянського суспільства позбавляє їх основної цінності – свободи 
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«самовираження», «самоврядування», «саморозвитку». Проголошення в 

Основному Законі держави адвокатури інститутом громадянського суспільства, 

ще не робить її такою за відсутності ознак останнього в реаліях нашого 

сьогодення. Та навпаки – законодавчий вакуум з цього питання жодним чином 

не позбавляє адвокатуру рис і приналежності до інститутів громадянського 

суспільства. 

Що ж до позитивної оцінки зарубіжного досвіду з цього питання, то маємо 

зауважити таке. Як зазначає, С.О. Деханов (праці якого активно 

використовувались дисертантом при написанні роботи), у формально-

юридичному сенсі організація адвокатури в державі повинна відповідати 

політичному режиму як системі організації державної влади. У державах із 

розвинутими політико-правовими інститутами протиріччя між адвокатурою та 

політичним режимом, як правило, відсутні. Проте для окремих держав проблема 

полягає в тому, що визнаючи на словах і навіть у формі закону незалежність (в 

нашому випадку приналежність до громадянського суспільства) адвокатури, 

держава використовує цей інститут у власних інтересах1. Від себе додамо, що 

чим більше держава тяжіє до тоталітаризму, тим більша у неї потреба до 

формалізації та конституювання наявності інструментів і механізмів контролю 

за нею. 

 

2. У підрозділі 1.3. дисертації, назва якого «Адвокат як суб’єкт надання 

професійної правничої (правової) допомоги (термінологічний та теоретико-

методологічний аспекти)», за змістом йдеться не лише про адвоката, а знову 

з’ясовується поняття адвокатури та її правова природа, які були вже предметом 

авторської уваги у підрозділі 1.1. Таким чином, окрім невідповідності 

задекларованому заголовку, має місце й така собі «змістовна» тавтологія.  

																																																													
1 Деханов С.А. Positum института адвокатуры: государство и гражданское общество в борьбе за адвокатуру. 
Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. № 12. С. 77–85. 
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3. Досліджуючи на стор. 106-113 дисертації співвідношення понять 

«правова допомога», «юридична допомога», «правнича допомога», автор 

допускається методологічної помилки, зазначаючи, що «ключовим моментом в 

їх розмежуванні є поняття «допомога». Проте слово «допомога» властиве всім 

трьом словесним конструкціям, інакше кажучи, воно їх єднає, а не розмежовує. 

Якщо підтримати позицію дисертанта, то в їх синонімічний ряд можна 

поставити будь-яке словосполучення, елементом якого буде «допомога». 

Не можемо також залишити поза увагою й допущену автором 

методологічну помилку при наданні авторської дефініції поняття «правовий 

статус адвоката», яке тлумачиться як «категорія, що відображає його правове 

становище в суспільстві…» (стор. 168). Справа в тому, що на сторінках 

дисертації, досліджуючи співвідношення понять «правовий статус» і «правове 

становище», він доходить висновку про їх тотожність. Таким чином, 

визначаючи правовий статус через категорію «правове становище», він 

припускається тавтології (idem per idem – те ж саме через теж саме). 

 

4. На стор. 130 дисертації та в подальшому автор викладає позицію, 

відповідно до якої незалежність адвокатури та адвоката є абсолютними 

категоріями. При цьому належної аргументації на сторінках роботи, на жаль, 

бракує. Це, скоріше, виглядає як констатація з посиланням на норми 

законодавства. На думку дисертанта конституційне і законодавче закріплення 

незалежності адвокатури, визначення гарантій адвокатської діяльності є 

свідченням абсолютності досліджуваних понять. Водночас самостійність по 

відношенню до адвоката він вважає відносною категорією. 

Ми ж вважаємо такий підхід хибним. Аби не вдавадитися до деталізації, 

зазначаючи, що, як мінімум, адвокатура залежить від держави, яка в особі 

законодавчого органу визначає основи її функціонування, а діяльність адвоката 
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обмежується приписами закону, звернемося до філософської природи дихотомії 

«абсолютне – відносне». А вона серед іншого передбачає, що абсолютна 

категорія не може по своїй суті залежати від будь-якої відносної категорії. Тому 

виникає запитання до дисертанта: чи може бути відносно самостійний адвокат 

абсолютно незалежним?	

 

5. Дискусійною є пропозиція автора щодо звільнення осіб, які мають 

науковий ступінь у галузі права, від складання «вступного» кваліфікаційного 

іспиту до адвокатури (стор. 231). Оволодіння науковою методологією пізнання є 

власним вибором кожного науковця. Це не робить його «спеціалістом широкого 

профілю», не гарантує (хоча й не заперечує) достатність знань у різних сферах 

права. Тож, на нашу думку, відсутні підстави надавати таким особам 

преференції у процесі здобуття статусу адвоката. 

Так само ми не підтримуємо позицію автора щодо необхідності 

проходження стажування помічником адвоката (стор. 245), в той час як 

звільнити від такого пропонується суддів, прокурора, слідчого або нотаріуса 

(стор. 146). Очевидно, що кожна з професій, яку репрезентують ці суб’єкти, 

відзначається своєю специфікою, що зумовлює, в тому числі, й професійну 

деформацію особистості. Тож опанування навиків професії адвоката, яке й має 

на меті інститут стажування, повинно, на нашу думку, стосуватися всіх осіб, які 

доти були «не причетні» до адвокатської діяльності. 

 

6. У підрозділі 3.1., в якому розглядаються проблеми набуття статусу 

адвоката, на жаль, ми не знайшли відповіді на ключове, як нам видається, для 

цієї частини дисертації питання: з якого моменту особа набуває статусу 

адвоката – з моменту складення присяги та отримання свідоцтва про право на 

зайняття адвокатською діяльність чи з моменту внесення відомостей про неї до 

ЄРАУ? Відповідь на нього має надзвичайно важливе значення для практики 
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правозастосування та попередження конфліктів у структурі органів 

адвокатського самоврядування.  

 

7. При дослідженні дисциплінарної відповідальності адвоката 

(пункт 4.3.3. роботи) поза увагою дисертанта залишилося питання про правову 

природу такого виду відповідальності, адже досі однозначної позиції щодо неї у 

доктрині немає.  

Чи можна стверджувати, що дисциплінарна відповідальність адвоката є 

різновидом класичної дисциплінарної відповідальності як виду юридичної 

відповідальності, що виникає при реалізації трудових правовідносин у їх 

широкому розумінні? Визнані теоретики права (О.Ф. Скакун, Н.І. Овчаренко) 

розглядали її як «дисциплінарну відповідальність працівників юридичної 

праці». 

Якби автор спробував дати відповідь на нього, це не просто б збагатило 

рецензовану працю. Можливо б це стало науковим підґрунтям і сприяло 

вирішенню конфлікту судових юрисдикцій у питанні вирішення спорів, що 

виникають у зв’язку з притягненням адвокатів до дисциплінарної 

відповідальності. Адже судова практика з цього приводу суперечлива і 

перемінна. Мають місце випадки вирішення таких спорів, як у порядку 

цивільного, так і в порядку адміністративного судочинства. 

 

Зауважимо, що висловлені нами критичні зауваження носять дискусійний 

характер і не відносяться до основних, концептуальних положень дисертації, 

таким чином не впливаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження.  

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що тема дисертації актуальна, 

сформульовані автором висновки і рекомендації є достатньо аргументованими,  
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Вимоги, які ставляться щодо оцінки дисертаційного дослідження 

здобувача наукового ступеню, насамперед стосуються визначення його 

актуальності.  

Протягом останніх років в українській юридичній науці з’явились 

наукові дослідження, зокрема і дисертаційного характеру, які здійснили 

значний внесок у розвиток вітчизняної теорії адвокатури (Погорецький М.М. 

Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці у досудовому 

розслідуванні; Северин К.М. Принципи адвокатської діяльності; Біцай А.В. 

Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації; Моторигіна М.Г. 

Сторона захисту в судовому провадженні у першій інстанції; Вільчик Т.Б. 

Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-

правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України; 

Бакаянова Н.М. Функціональні та організаційні основи адвокатури України; 

Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: 

принципи та система, та ін.). Водночас на сьогодні дискусійним залишається 

теоретико-прикладне дослідження сутності правового статусу адвоката, його 

структури та порядку набуття і припинення такого статусу, а тому 

запропонована тема та наведені на її користь аргументи свідчать, що робота 

Заборовського В.В. є актуальною та своєчасною. 

На актуальність теми дисертаційного дослідження вказує також її 

зв’язок з науковими програмами, планами. Дисертація виконана на 

кафедрі конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет» на 2012-2017 роки у рамках 

плану наукових досліджень кафедри і є складовою комплексної цільової 

теми «Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-

ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0198U007793). 

Заслуговує на схвалення й визначення В.В. Заборовським метою його 

дисертаційного дослідження «вирішення – на основі комплексного аналізу 

правової природи сучасної адвокатури як необхідного елементу формування 

громадянського суспільства та правової держави – важливої наукової 
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проблеми, а саме: розкриття на концептуальному рівні теоретико-правових 

положень правового статусу українського адвоката та розробка на їх основі і 

впровадження у практику науково обґрунтованих пропозицій щодо 

вдосконалення норм чинного законодавства про адвокатуру, задля 

забезпечення належної реалізації права особи на професійну правничу 

(правову) допомогу» (с. 28). 

Цілком виправданими в цьому контексті є завдання, які дисертант 

поставив для досягнення вказаної мети: дослідити правову природу та 

визначити місце і роль інституту адвокатури на сучасному етапі становлення 

громадянського суспільства та формування правової держави в Україні; 

розкрити історію становлення та розвитку інституту вітчизняної адвокатури 

насамперед в аспекті еволюції розуміння термінів «адвокат» і «адвокатура»; 

сформулювати понятійно-категоріальний апарат дисертаційного 

дослідження, зокрема запропонувати авторські дефініції понять «адвокат» та 

«адвокатура», а також встановити співвідношення між ними; на основі 

розкриття сутності поняття «правова допомога» з’ясувати його кореляцію з 

такими поняттями як «юридична допомога» та «правнича допомога», а 

також визначити критерії його відмежування від поняття «правова послуга»; 

здійснити комплексне дослідження незалежності адвоката як 

основоположної умови надання професійної правничої (правової) допомоги; 

з’ясувати співвідношення між незалежністю та самостійністю як 

властивостями правового статусу адвоката; проаналізувати дефініцію, 

структуру та види категорії «правовий статус адвоката»; розкрити сутність 

взаємозв’язку між категоріями «незалежність» та «правовий статус 

адвоката»; з’ясувати особливості та недоліки правового становища адвоката 

в умовах реалізації процесуальної форми його діяльності, а також визначити 

співвідношення між захистом та представництвом як основними напрямами 

(функціями) такої його діяльності; розкрити теоретичні та практичні аспекти 

як набуття правового статусу адвоката, так і оформлення його повноважень; 

здійснити комплексне дослідження сутності кожного із структурних 
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елементів професійного правового статусу адвоката (прав і обов’язків, 

гарантій та відповідальності), на підставі якого виявити найбільш значні 

недоліки в їх закріпленні та реалізації; розробити на базі теоретичних 

положень дисертаційного дослідження і з урахуванням положень 

вітчизняного законодавства та міжнародно-правових актів, позицій 

законодавців зарубіжних країн, правозастосовної практики як КДКА, так і 

судів (у тому числі й Європейського суду з прав людини), науково 

обґрунтовані пропозиції щодо оптимізації національного законодавства, 

зокрема в аспекті вдосконалення окремих компонентів правового статусу 

адвоката. 

Відповідно до поставлених задач дисертаційної роботи об’єкт та 

предмет дослідження визначені правильно (с. 29-30). 

Обґрунтування наукових положень, висновків і пропозицій, що 

містяться в дисертації. Сформульовані в дисертації та публікаціях 

дисертанта (монографії, наукових статтях, тезах наукових доповідей) наукові 

положення, висновки, пропозиції в цілому є обґрунтованими і 

переконливими. Їх теоретичний фундамент становлять наукові положення, 

сформульовані вченими-правниками як дореволюційного та радянського 

періоду, так і сучасними вітчизняними та зарубіжними науковцями. Вони 

ґрунтуються на законодавстві України та ряду зарубіжних країн 

(використовується для порівняння), міжнародних документах, що 

гарантують право особи на юридичну допомогу, і визначають стандарти 

адвокатської професії, на певній емпіричній основі (аналітичні узагальнення 

та статистичні дані Ради адвокатських асоціацій та правових товариств 

Європи (CCBE); Міжнародної асоціації юристів (IBA); Міжнародної комісії 

юристів (ICJ); Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанської комісії); Американської асоціації юристів (ABA); НААУ; 

ВКДКА; Генеральної прокуратури України). Про діапазон вивчення 

дисертантом наукових підходів до питань визначення сутності та структури 
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правового статусу адвоката свідчить і список використаних джерел, що 

нараховує 1268 позицій, з яких понад 80 – іншомовні джерела. 

Достовірність наукових положень, висновків, пропозицій, що 

виносяться на захист. Про достовірність наукових положень та висновків, 

що з них випливають, говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, 

одержаними дисертантом з праць вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері 

адвокатури, а також у галузі філософії права, теорії держави і права, 

конституційного, кримінального, цивільного, господарського, 

адміністративного процесуального права та інших галузей; положеннями 

міжнародних правових актів; судовою практикою, в тому числі і 

Європейського суду з прав людини; статистичними даними та 

узагальненнями соціологічних досліджень; широким комплексом 

загальнонаукових і спеціальних методів, що є характерними для правової 

науки (с. 30-32). У комплексі ці дані забезпечують достовірність одержаних 

результатів: наукових положень, висновків, пропозицій, сформульованих 

моделей правових норм, прийняття й реалізація яких змогла б істотно 

вплинути на розвиток адвокатури в Україні, насамперед в контексті 

вдосконалення правового статусу адвоката. 

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних науково-

практичних конференціях (с. 40-41). Положення, які містяться в дисертації, 

повно і всебічно викладені в 103 опублікованих працях, зокрема 

індивідуальній монографії, 75 наукових статтях, серед яких 45 статей 

опубліковано в наукових фахових виданнях України (з них 15 статей 

розміщено в журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз) і 

30 статей – у наукових періодичних виданнях інших держав; 25 тезах 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, а також 

2 інших друкованих працях, що додатково відображають результати 

дисертації (с. 42). 
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Публікації В.В. Заборовського за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед в тому, 

що дисертант в цілому вирішив науково-прикладну проблему щодо 

формування концептуальних шляхів вдосконалення правового статусу 

адвоката, його структури та порядку набуття і припинення в умовах 

становлення громадянського суспільства та правової держави в Україні 

(с. 406). 

Дисертант доводить, що правовий статус адвоката – це комплексна 

категорія, яка відображає його правове становище в суспільстві, що 

характеризується наявністю в адвоката юридично встановленої сукупності 

прав, обов’язків, гарантій та відповідальності, які є необхідними і достатніми 

для здійснення ним адвокатської діяльності щодо надання професійної 

правничої (правової) допомоги на засадах абсолютної незалежності. За 

твердженням автора, ця категорія акумулює і відтворює всю сукупність 

взаємовідносин адвоката в суспільстві, і не тільки відображає його реальне 

правове становище, але й формує юридичний базис для професійної 

діяльності адвоката в ньому (с. 168). 

Автором пропонується власне визначення поняття «дисциплінарний 

проступок адвоката» – це винне діяння (дія або бездіяльність) адвоката, що 

вчиняється ним при здійсненні як професійної, так і іншої діяльності, яке 

виражається в порушенні вимог законодавства про адвокатуру та (або) норм 

ПАЕ, яким заподіюється шкода клієнту та (або) адвокатурі в цілому, зокрема 

шляхом приниження її авторитету, авторитету адвокатської професії та 

статусу адвоката (с. 380-381), і аргументується необхідність доповнення 

наявного переліку дисциплінарних стягнень за вчинення такого проступку 

(с. 404). 

Дисертаційне дослідження ґрунтовно доводить необхідність 

розмежування понять «правова допомога» («професійна правнича 

допомога») та «правова послуга» за: суб’єктом одержання (допомогу отримує 
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особа, яка перебуває у складній (проблемній) правовій ситуації – об’єкт 

допомоги); суб’єктом надання (допомога надається особою, яка наділяється 

особливим професійним статусом, тобто адвокатом); механізмом здійснення 

та сферою правового регулювання (закріплення та гарантування 

конституційного права на професійну правничу допомогу); спрямованістю на 

досягнення результату (адвокат під час надання правової допомоги може 

тільки передбачати певний результат, але в жодному разі не має можливості 

гарантувати його настання); та характером діяльності, при якій вони 

реалізовуються (адвокатська діяльність – це незалежна професійна 

діяльність, яка за своєю природою не є підприємницькою та позбавлена 

комерційної складової) (с. 271-282), так і самостійний характер та специфіку 

правової природи договору про надання правової допомоги (с. 282-286). 

Автором наводяться аргументи на користь існування інституту 

страхування цивільно-правової відповідальності адвоката та розкриваються 

основні концептуальні моменти механізму такого страхування (с. 371-376). 

Це основні, але далеко не повні наукові положення розроблених 

дисертантом концептуальних шляхів вдосконалення правового статусу 

адвоката. Немало з них удосконалюють та надають подальшого розвитку 

вченню про адвокатуру, але немає необхідності на них зупинятися, оскільки 

вже перелічених вище положень достатньо для характеристики дослідження 

як оригінального. 

Структурно дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що містять одинадцять підрозділів, висновків, а також списку 

використаних джерел і додатків. Аналіз запропонованої дисертантом 

структури його дослідження (визначення й співвідношення змісту, вступу, 

розділів та їх підрозділів, висновків) дозволяє відмітити її внутрішню єдність 

та спрямованість на логічне і послідовне розкриття обраної для дослідження 

проблематики на теоретичному, нормативному та правозастосовному рівнях. 

Перший розділ дисертації «Концептуальні засади інституту 

адвокатури в умовах формування громадянського суспільства та правової 
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держави в Україні» складається з трьох підрозділів та присвячений 

розкриттю на доктринальному рівні основних теоретичних положень щодо 

визначення як місця і ролі інституту адвокатури, його становлення та 

розвитку (в аспекті еволюції розуміння термінів «адвокат» і «адвокатура»), 

так і сутності професійної діяльності адвоката як суб’єкта надання правничої 

(правової) допомоги. 

Необхідно позитивно оцінити позицію дисертанта, який небезпідставно 

специфіку адвокатури як інституту громадянського суспільства розкриває 

через дуалістичний характер її правової природи, що простежується в 

органічному поєднанні публічних та приватних інтересів в діяльності як 

адвокатури в цілому, так і адвоката зокрема, які повинні мати рівнозначний, 

взаємостримуючий характер (с. 67).  

В роботі слушно стверджується, що адвоката в жодному разі не слід 

сприймати як слугу, помічника правосуддя або ж як посередника в процесі 

його здійснення, оскільки таке сприйняття принижує і надає викривлене 

розуміння його правового статусу, тому що не відображає сутність 

адвокатури як незалежної та однієї з провідних інституцій в механізмі 

здійснення правосуддя (с. 66-67). 

Дослідивши співвідношення понять «правова допомога», «юридична 

допомога» та «правнича допомога», автор вбачає, що ключовим моментом в 

їх розмежуванні є поняття «допомога» (розглядається ним як сприяння особі, 

яка перебуває в складній (проблемній) правовій ситуації), що дає можливість 

використання кожного з цих понять для позначення професійної діяльності 

адвоката (обов’язково у поєднанні із терміном «професійна»), та вважає за 

доцільне насамперед застосовувати словосполучення «професійна правнича 

(правова) допомога», що зумовлено, з одного боку, вживанням в Конституції 

України терміна «професійна правнича допомога», а з іншого – тривалим 

офіційним використанням терміна «правова допомога» та його поширеністю 

у науковій і практичній сфері (с. 113-114). 
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У другому розділі «Незалежний правовий статус адвоката: проблеми 

теорії та практики» розкривається і правова природа незалежності 

адвоката, і сутність його правового статусу (поняття, структура, види та 

особливості в аспекті процесуальної форми діяльності адвоката).  

Автор, обґрунтовуючи позицію, відповідно до якої категорію 

«незалежність» у контексті дослідження сутності правового статусу адвоката 

необхідно сприймати як незалежність, з одного боку, недержавного 

самоврядного інституту від будь-якого зовнішнього впливу (зокрема – 

впливу держави та її органів), а з іншого – безпосередньо адвоката (як 

принципу здійснення адвокатської діяльності, який розкривається 

насамперед за допомогою гарантій такої діяльності) (с. 408), зауважує, що 

гарантування професійної незалежності адвоката можливе лише за умови 

реального забезпечення абсолютної незалежності адвокатури, яка повинна 

управляти своїми справами на засадах повної самостійності, без будь-якого 

зовнішнього впливу з боку як органів державної влади та місцевого 

самоврядування, так і інститутів громадянського суспільства (с. 147-148). 

Заслуговує на увагу й твердження дисертанта, згідно з яким 

самостійність адвокатури проявляється у вирішенні питань, зокрема, щодо: 

формування органів адвокатського самоврядування; вироблення єдиних 

вимог та стандартів щодо кваліфікації її членів; встановлення правил 

поведінки для адвокатів та контролю за їх дотриманням; розроблення та 

застосування єдиної дисциплінарної процедури їх відповідальності (с. 215-

216). 

Важко не погодитись із автором, що до елементів структури правового 

статусу адвоката, крім прав та обов’язків, які, без сумніву, є вихідними та 

загальноприйнятими елементами, необхідно включати також правові гарантії 

та відповідальність, оскільки, за його твердженням, лише така їх сукупність 

забезпечить необхідну універсальність, дієвість та системність категорії 

«правовий статус адвоката». Усі інші правові категорії (правосуб’єктність, 

громадянство, принципи, правові норми, функції, завдання тощо), на думку 
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В.В. Заборовського, повинні розглядатися лише як передумови виникнення 

(набуття) правового статусу або ж як умови, які є дотичними до нього та 

сприяють його реалізації, але в жодному разі не можуть бути віднесені до 

елементів структури правового статусу адвоката (с. 217). 

Третій розділ «Порядок набуття правового статусу адвоката» 

містить два підрозділи, у яких розкриваються теоретико-правові та практичні 

аспекти здобуття особою такого статусу і оформлення повноважень 

адвоката, з чим пов’язується набуття конкретного його виду – професійного 

та індивідуально-правового (захисника, представника чи власне адвоката). 

В.В. Заборовський зазначає, що при прийнятті рішення про допуск 

особи до адвокатської діяльності мають враховуватися не тільки її формальні 

знання, а й морально-етичний рівень особи (повинен визначатися, зокрема, 

шляхом аналізу попередньої трудової діяльності претендента на відсутність 

аморальних поступків, які б дискредитували його професійну діяльність, та 

складенням такою особою поряд із тестуванням на встановлення 

професійного рівня претендента й психологічного тестування) (с. 293). 

Аналізуючи позиції науковців та законодавство ряду зарубіжних країн 

щодо можливості отримання статусу адвоката особою, яка має науковий 

ступінь у галузі права, дисертант робить висновок, що така обставина не 

повинна розглядатися як підстава для звільнення її від стажування, але може 

звільняти таку особу від складення «вступного» кваліфікаційного іспиту до 

адвокатури (с. 231). 

Не можна не звернути увагу й на доктринальне дослідження 

В.В. Заборовським сутності насамперед договору про надання правової 

допомоги, а також інших документів, які посвідчують повноваження 

адвоката в аспекті процесуальної та непроцесуальної форми його діяльності 

(с. 267- 293). 

У розділі 4 «Елементи правового статусу адвоката» розкривається 

правова природа кожного із структурних елементів категорії «правовий 
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статус адвоката», комплекс яких забезпечує необхідну універсальність, 

системність та дієвість цієї категорії. 

Слушною представляється думка автора щодо недоліку українського 

законодавства, яке не робить чіткої різниці між правом на адвокатський 

запит і правом на доступ до публічної інформації, через що не враховується 

специфіка правового становища адвоката, який реалізовує свої професійні 

повноваження шляхом збирання певної доказової інформації, що може 

відігравати визначальну роль для захисту прав іншої особи (с. 311). 

Правильним представляється підхід автора щодо доцільності існування 

норм, які свідчать про наявність адвокатського індемнітету, що 

розглядається як необхідна умова для забезпечення належного 

функціонування інституту адвокатури, оскільки, по-перше, у своїй 

професійній діяльності адвокат певним чином «протистоїть інтересам» 

працівників суду та правоохоронних органів, а по-друге – прийняття рішення 

не на користь клієнта природно може викликати у останнього відчуття 

розчарування та роздратування, що може реалізуватися, зокрема, в поданні 

позову до суду або ж скарги до КДКА (ст. 355). 

Небезпідставним є твердження автора про необхідність розширення 

переліку стягнень, які можуть бути застосовані до адвоката за вчинення ним 

дисциплінарного проступку (ст. 404). 

Оцінюючи структуру дисертації В.В. Заборовського та зміст 

структурних частин, слід наголосити, що дисертаційне дослідження 

побудоване як система, необхідна не лише для вирішення поставлених на 

початку дослідження завдань, але і для досягнення окресленої мети 

дослідження. Такий підхід дисертанта, на думку опонента, є цілком 

правильним і заслуговує схвалення. 

Особливо звертає на себе увагу системний підхід до аналізу 

проблемних питань дослідження. Автор у своїй дисертації визначає 

конкретні шляхи вдосконалення правового статусу адвоката, в умовах 

становлення громадянського суспільства та формування правової держави в 
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Україні. Безумовно, практичне втілення в законодавство пропозицій, що 

містяться в роботі, дало б змогу значно посилити правовий статус адвоката в 

Україні та реально забезпечити здійснення права на професійну правничу 

допомогу. 

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні. 

Наукові положення, що були предметом дослідження 

кандидатської дисертації, в роботі не використовувались. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження Заборовського В.В. має теоретичне і практичне значення. 

Сформульовані й викладені в роботі висновки та пропозиції є певним 

внеском у розвиток сучасної правової науки та можуть використовуватись у 

таких сферах: науково-дослідній роботі – матеріали дисертації можуть 

становити теоретичну основу для подальших наукових досліджень, 

присвячених проблематиці вдосконалення правового статусу адвоката, а 

також інших проблем адвокатології; правотворчій діяльності – 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані 

як для внесення змін та доповнень до норм Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність», процесуальних кодексів та інших правових актів, 

що регламентують професійну діяльність адвоката, так і для подальшого 

вдосконалення Правил адвокатської етики; правозастосовній роботі – 

прикладний характер дослідження надає змогу безпосередньо 

використовувати його результати у професійній діяльності адвоката, а також 

у практичній діяльності органів адвокатського самоврядування; навчально-

методичній діяльності – при викладанні в навчальних закладах таких 

дисциплін як «Адвокатура України», «Адвокатура в Україні та правових 

системах інших країн» та інших, а також при підготовці підручників, 

навчальних посібників, методичних рекомендацій із зазначених дисциплін. 

Водночас, деякі положення дисертації викликають заперечення або 

характеризуються недостатньою обґрунтованістю певних пропозицій. Тож, 

звернемо увагу на окремі спірні положення, які на наш погляд, потребують 
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або додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту 

дисертації, а саме: 

1. Концептуальною темою представленого В.В. Заборовським 

дослідження є сформульоване ним розуміння сутності незалежного 

правового статусу адвоката «як основоположної властивості його 

професійної діяльності, яка має визначальний вплив на всі елементи 

правового статусу адвоката, сукупність яких, у свою чергу, повинна 

забезпечувати можливість надання адвокатом професійної правничої 

(правової) допомоги на засадах його абсолютної незалежності» (пункт 9 

висновків). Автор пропонує власну дефініцію поняття «незалежний правовий 

статус адвоката», під яким розуміється основоположна властивість 

здійснення адвокатської діяльності, що відображає особливе його правове 

становище у суспільстві, яке характеризується відсутністю і будь-яких 

втручань та перешкод з боку інших осіб у професійну діяльність адвоката, і 

будь-якої його позапрофесійної заінтересованості у процесі її здійснення (ст. 

33). На жаль, простежується певна непослідовність в розумінні незалежності 

адвоката, адже дисертант визначає її і як основоположну умову здійснення 

адвокатом професійної діяльності, і як основоположну властивість його 

професійної діяльності (ст. 33). Представляється за необхідне під час 

публічного захисту дисертаційних положень визначити позицію автора з 

цього питання, адже, на наш погляд, незалежність взагалі виступає однією з 

основних гарантій правового статусу адвоката. 

Цікавими, але такими, що потребують обґрунтування та пояснення, є 

висновки здобувача щодо необхідності сприйняття незалежності адвоката, 

яка стосується його професійної діяльності, як абсолютної категорії (закон не 

обмежує, а навпаки – визначає сутність незалежності адвоката (як і 

адвокатури в цілому) та встановлює механізм її забезпечення), у той час як 

самостійність адвоката, яка «насамперед асоціюється з процесуальною його 

діяльністю і полягає у сприйнятті адвоката як самостійного учасника процесу 

(пункт 6 висновків), є, на думку автора, відносною. 
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Виходячи з того, що В.В. Заборовський незалежність адвоката на 

зовнішньому рівні асоціює насамперед «із забороною будь-яких втручань та 

перешкод у здійсненні його професійної діяльності» (ст. 33), складається 

враження, що автор ототожнює поняття незалежності та поняття відсутності 

впливу на адвоката. Тим більше, за умови такого підходу до поняття 

незалежності адвоката, досить сумнівною представляється теза щодо 

абсолютності цієї незалежності.  

Адвокат не є абсолютно незалежним, і не тільки в процесуальному 

сенсі. Залежність від нормативного врегулювання адвокатської діяльності, 

залежність від позиції клієнта та від договірних умов надання правової 

допомоги адвокатом, залежність від партнерів-колег, залежність, в решті 

решт, від органів адвокатського самоврядування: ось лише узагальнений 

перелік факторів, що здійснюють вплив на адвоката далеко за межами його 

процесуальної діяльності, яка справді має ознаки самостійності. Адвокат не 

існує у правовому чи соціальному вакуумі. Навпаки, його професійна 

діяльність безпосередньо визначається значною кількістю чинників, які 

безпосередньо чи опосередковано визначають межі незалежності правового 

статусу адвоката. 

Досліджуючи поняття незалежного правового статусу адвоката, тим 

більше сумнівною виглядає позиція дисертанта щодо оцінки ролі і 

повноважень НААУ як професійної організації адвокатів, що створена на 

умовах обов’язкового членства, і яка провадить політику суттєвого 

втручання у правовий статус адвокатів, знов таки, далеко за межами їх 

процесуальної діяльності.  

Було б абсолютно необхідним, відстоюючи абсолютність незалежного 

статусу адвоката, запропонувати комплекс заходів, які сприяли б 

забезпеченню цієї незалежності, насамперед і в першу чергу, на рівні 

внутрішньо корпоративних взаємовідносин. Промовистими є в цьому аспекті 

статистичні дані проведеного автором опитування адвокатів. Так 82 % 

опитаних взагалі не зверталися до органів адвокатського самоврядування або 
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державних органів у зв'язку з порушеннями професійних прав. З тих 

адвокатів, що все ж таки звертались по таку допомогу, 66 % не отримали від 

цих органів належний захист та/або поновлення порушених професійних 

прав (ст. 540). Такі дані свідчать про вкрай низький рівень як захищеності 

незалежності адвоката, так і майже повну відстороненість та бездіяльність 

державних органів і, що найгірше, органів адвокатського самоврядування у 

випадках порушення професійних прав адвокатів. 

 2. Кожне дисертаційне дослідження цінне наданням власного, 

авторського розуміння тих явищ, інститутів, понять, які, хоча вже і були 

предметом дослідження, але з різних причин не набули свого унікального 

дефінітивного маркування. Представлена робота також містить авторські 

визначення. Так, автор пропонує визначати поняття «адвокатура» як 

професійне об’єднання осіб (адвокатів), діяльність якого спрямована на 

забезпечення належної реалізації конституційного права особи на отримання 

професійної правничої (правової) допомоги, і як конституційно-правовий 

правозахисний інститут громадянського суспільства займає самостійне та 

одне з провідних місць у механізмі здійснення правосуддя, без професійної 

та незалежної діяльності якого ставиться під сумнів можливість існування і 

громадянського суспільства, і правової держави в цілому (ст. 34- 35, 93, 98 – 

99). На наш погляд, представлене визначення характеризується певною 

недосконалістю із урахуванням того, що дефініція будь-якого поняття має, 

по-перше, містити характерні родові, видові та інші унікальні 

характеризуючи ознаки того чи іншого об’єкта, а, по-друге, не може містити 

загальних безособових характеристик, які б не давали змоги виділяти об’єкт 

поміж інших об’єктів.    

Так само в пункті 7 наукової новизни міститься і авторське визначення 

поняття «адвокат», під яким розуміється фізична особа, яка у встановленому 

Законом порядку набула статус адвоката, а також право, відповідно до цього 

статусу, здійснювати професійну діяльність щодо захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту на засадах абсолютної 
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незалежності. Щодо цього визначення також існує певний сумнів, адже 

аналіз його дає можливість відзначити, що ця дефініція складається фактично 

з двох частин, з яких друга, по суті, повторює першу і не містить нової 

інформативної складової. 

3. В роботі автор значну увагу приділив проблемним питанням 

процедури набуття статусу адвоката в Україні. В цілому підтримуючи 

намагання визначити та вирішити недосконалість процесу отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не можемо 

погодитись із окремими пропозиціями автора.  

Так, В.В. Заборовський вважає за необхідне «…закріплення норми 

щодо звільнення від проходження стажування осіб, які мають стаж роботи 

понад 5 років на посаді судді, прокурора, слідчого або нотаріуса.» (ст. 246). 

На наш погляд, така пропозиція видається недостатньо аргументованою. 

Досвід роботи судді чи прокурора безсумнівно дає представникам цих 

професій можливість швидко опанувати особливості здійснення адвокатом 

своїх професійних обов’язків. Водночас стаж роботи на посаді слідчого чи 

досвід нотаріальної діяльності не забезпечує належного уявлення про 

специфіку адвокатської професії та не може бути підставою для звільнення 

від проходження стажування. 

Необхідно також зауважити, що, на жаль, в роботі не систематизовані 

пропозиції автора щодо порядку набуття статусу адвоката у вигляді, 

наприклад, певного алгоритму або переліку окремих етапів цієї процедури. 

4. Досліджуючи питання незалежності правового статусу адвоката,                 

В.В. Заборовський, не вдаючись до глибинного аналізу, приділяє увагу і 

актуальним питанням організації системи надання безоплатної правової 

допомоги в Україні. Автор вказує «на нагальну необхідність реформування 

системи надання безоплатної правової допомоги задля забезпечення 

незалежності як адвокатури в цілому, так і адвоката зокрема» та ставить «під 

сумнів діючу в Україні систему надання безоплатної правової допомоги, 
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насамперед в аспекті діяльності центрів безоплатної правової допомоги та 

розміру винагороди за надання адвокатом такої допомоги.» (ст. 144 – 145). 

Така позиція, на наш погляд, виглядає не достатньо аргументованою та 

послідовною, в тому числі, із урахуванням зарубіжного досвіду (який 

автором, на жаль, не проаналізований) здійснення адміністрування у сфері 

БПД, яке успішно застосовується в багатьох країнах ЄС: в Австрії, Бельгії, 

Великій Британії, Німеччині, Данії, Нідерландах, Португалії, Північній 

Ірландії, Фінляндії, Франції, Швеції, країнах Балтії та ін. Поширеними 

механізмами управління БПД в країнах ЄС є комісії, бюро, ради, центри, які 

здійснюють адміністративні (управлінські) функції з питань надання БПД. Ці 

структури, як правило, є державними і створюються, зазвичай, при 

Міністерстві юстиції,  яке виконує основну роль в управлінні системою БПД. 

Загалом, Європейський підхід в питанні надання безоплатної правової 

допомоги залишається незмінним і полягає у невід’ємності реального права 

на правову допомогу від права на реальний доступ до суду, яке, в свою чергу, 

є ключовою складовою права на справедливий суд. Закон України від 

02.06.11 р. № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» створив  правову  

базу  та  механізм  для  реалізації  права  кожного на правову допомогу у 

випадках, коли вона повинна  надаватись  безоплатно. Варто відзначити, що 

незалежно від форми та статусу органу організації управління у сфері 

безоплатної правової допомоги,  існує низка ключових функцій, які він має 

виконувати задля забезпечення якісного здійснення своїх повноважень. При 

цьому, переваги  створення  спеціальних  органів  управління  процесом 

надання  безоплатної  правової  допомоги,  зокрема,  з  постійними  

штатними працівниками  та  достатніми  повноваженнями  для  самостійного  

виконання обов’язків полягають в наступному:  створюються  умови  для  

реалізації  державної  політики  у  сфері надання  безоплатної  правової  

допомоги  з  урахуванням  потреб  відповідних адміністративно-

територіальних одиниць у різних частинах країни; приймаються свідомі 

рішення на основі узагальнення інформації, що надходить від 
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висококваліфікованих фахівців про всі практичні питання надання 

безоплатної правової допомоги на місцевому рівні; рішення  щодо  

конкретних  справ  приймаються  незалежно  від уряду, тим самим це 

унеможливлює спроби політичного тиску у резонансних справах та, у той же 

час, не дозволяє урядові приймати рішення у конкретних справах; потреби  і  

вартість  надання  безоплатної  правової  допомоги можуть регулярно 

оцінюватись незалежними фахівцями. В усякому разі, необхідно пам’ятати, 

що надання безоплатної правової допомоги має розглядатися не як акт 

благодійності щодо незабезпечених, а як зобов'язання, покладене на 

суспільство в цілому. При цьому кожна особа має бути наділена правом на 

необхідну безоплатну правову допомогу адвоката в судовому провадженні, 

будучи, наскільки це можливо, вільною у виборі кваліфікованого захисника. 

Водночас відповідальність за фінансування безоплатної правової допомоги 

має бути покладена на державу. Саме тому, вважаємо наявну в Україні 

систему безоплатної вторинної правової допомоги, яка керується 

Координаційним центром із представництвами на місцях, ефективною та 

функціональною. 

5. Досить сумнівною представляється пропозиція здобувача, яка 

висловлена ним у п. 14 положень, що висунуті на захист вперше, містять 

наукову новизну, та є продубльованою у п. 15 висновків, щодо визначення 

одним з  приводів для порушення дисциплінарного провадження відносно 

адвоката  «подання ради адвокатів регіону або її членів, голови КДКА або її 

членів».  

Такий підхід, на наш погляд, не відповідає телеологічному (цільовому) 

тлумаченню повноважень органів адвокатського самоврядування. Адже рада 

адвокатів регіону є органом, який має на меті захист гарантій адвокатської 

діяльності та представництво інтересів адвокатів у взаємовідносинах із 

іншими органами, юридичними та фізичними особами. Також рада адвокатів 

регіону є самоврядним органом, який покликаний забезпечувати належні 

умови для здійснення адвокатами своїх професійних прав та обов’язків. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

Однак, цей орган адвокатського самоврядування не повинен мати функції, 

що мають на меті можливість впливу чи, навіть, тиску на адвокатів. Так само, 

достатньо дивною виступає конструкція, за якою орган (його складова) має 

повноваження здійснення дисциплінарного провадження щодо адвоката, і 

одночасно цей самий орган, його члени мають право самостійного 

ініціювання цього дисциплінарного провадження. Такий порядок 

порушуватиме принцип незалежності та неупередженості, який має бути 

властивий будь-якому дисциплінарному провадженню. Адже Європейський  

суд з прав людини неодноразово наголошував, що дисциплінарна процедура 

схожа із судовим розглядом, а тому при її здійсненні має бути забезпечена 

низка гарантій, передбачених статтею 6 Конвенції з захисту прав людини та 

основоположних свобод. Саме тому, ми вважаємо за необхідне виключити 

право самих органів адвокатського самоврядування на ініціювання 

дисциплінарного провадження щодо адвокатів. 

6. Варто позитивно відмітити спроби автора визначити правовий статус 

адвоката, який надає правову допомогу свідку в кримінальному провадженні. 

Це питання дійсно є актуальним і недостатньо врегульованим на 

нормативному рівні. Однак, навряд чи можна погодитись із висновками, до 

яких доходить дисертант, розуміючи під свідком особу, «яка відноситься до 

категорії інших учасників процесу та на яку покладено «допоміжну» 

функцію по сприянню у здійсненні повного, всебічного та справедливого 

правосуддя у кримінальному судочинстві. Свідок може мати як власну 

правову позицію (погляд) щодо наданих ним показань, так і особисті 

інтереси (зацікавленість) в кримінальному провадженні, але такі його 

інтереси мають позапроцесуальний характер. Відсутність юридичної 

зацікавленості свідка в результатах розгляду справи, на нашу думку, 

суперечить можливості розглядати адвоката свідка як його представника в 

кримінальному судочинстві» (ст. 185).  

Вступаючи з автором в дискусію з цього питання, необхідно відмітити, 

що свідок дійсно може бути незацікавленим в результатах кримінального 
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провадження. Однак, якщо свідок має таку зацікавленість, то вона завжди 

лежить в межах саме процесуальних інтересів, що і дає підстави законодавцю 

визначати свідків захисту та свідків обвинувачення. Враховуючи цей 

специфічний статус свідка, можна стверджувати, що адвокат, який надає 

правову допомогу свідку, досить часто фактично перетворюється в його 

захисника. І та юридична допомога, що надається адвокатом свідку має на 

меті саме захист прав та законних інтересів цього учасника процесу. Тому 

навряд чи можна говорити про принципову різницю в статусах захисника та 

просто адвоката свідка.  

Крім того, вважаємо, що автор припускає певну помилку, коли визнає у 

адвоката наявність власного процесуального інтересу щодо результатів 

розгляду справи,  що в поєднанні із комплексом самостійних процесуальних 

прав, якими наділяється адвокат як представник особи у цивільному 

провадженні, та з урахуванням того, що представник не заміщує особу, яку 

представляє, а діє поряд з нею, дає дисертанту підставу формулювати 

висновок про те, що адвокат як процесуальний представник є самостійним 

учасником такого провадження (ст. 196 – 197). 

На наш погляд, адвокат дійсно є самостійним учасником провадження, 

але його правовий статус як представника є похідним від правового статусу 

його довірителя. Визнання ж у адвоката власного процесуального інтересу 

взагалі ставить під великий сумнів можливість участі такого адвоката в 

конкретній справі. Адвокат має лише професійний інтерес діяти максимально 

ефективно з метою належного захисту прав, свобод та законних інтересів 

своїх клієнтів. Жодної іншої зацікавленості адвоката в справі бути не 

повинно. 

7. Розділ 4 дисертації присвячений детальному аналізу складових 

елементів правового статусу адвоката: прав, обов’язків, гарантій та 

відповідальності. В цілому, позитивно оцінюючи проведену роботу та 

висновки, до яких доходить автор, не можна не відмітити дещо знижений 

рівень наукового пошуку та, відповідно, наукової новизни в цьому розділі. 
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Професійні права, які досліджуються, носять загальновідомий характер. 

Водночас, автор майже не приділяє уваги новелам, що містяться в проекті 

нової редакції Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

підготовленому Радою з судової реформи при Президенті України. Право 

вільного доступу до різноманітних державних реєстрів, право на проведення 

самостійного адвокатського розслідування, право застосовувати заходи 

безпеки, аналогічні тим, що можуть бути використані працівниками суду та 

правоохоронних органів (носіння та зберігання зброї), новий правовий статус 

помічника адвоката – це лише незначний перелік новел, які варто було б 

проаналізувати та надати їм оцінку з точки зору їх впливу на правовий статус 

адвоката в Україні. 

Окремо В.В. Заборовському було б доцільно запропонувати власні 

погляди на можливі гарантії забезпечення незалежності адвокатів, в тому 

числі від свавільних дій органів адвокатського самоврядування, що є гострою 

проблемою сьогоднішнього дня в адвокатурі нашої країни.  

8. Як вже зазначалось, автором був проаналізований колосальний 

масив інформації, включно наукові та нормативні джерела як вітчизняні, так 

і зарубіжні. Водночас, варто відмітити певний брак корисних для аналізу, 

дотичних до теми дослідження, питань та формування науково 

обґрунтованих та практично значимих висновків та пропозицій.  

Так, наприклад, хоча в роботі і використаний певний зарубіжний досвід 

(щодо порядку набуття статусу адвоката, щодо особливостей 

дисциплінарного провадження відносно адвокатів), відсутні приклади 

організаційної побудови адвокатури в інших країнах, що могли б 

продемонструвати форми організації адвокатської спільноти, що 

забезпечують належний рівень незалежності кожного адвоката.  

Також в роботі відсутні приклади судових рішень національних судів, 

зі змісту яких можна було б робити певні висновки щодо стану дотримання  

гарантій адвокатської діяльності в Україні, і лише на ст. 356-357 автор 
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наводить стислу статистичну інформацію по злочинах, скоєних щодо 

адвокатів. 

Не можна не помітити і того, що досліджуючи питання страхування 

професійної адвокатської діяльності та вказуючи на необхідність розробки 

певних стандартів надання правової допомоги адвокатами, автор не згадує по 

вже розробленні та впроваджені Стандарти якості надання безплатної 

правової допомоги в кримінальних, цивільних та адміністративних справах. 

Так само, в пункті 4.3.3, аналізуючи особливості дисциплінарного  

провадження щодо адвокатів, автор майже не наводить прикладів з 

дисциплінарної практики регіональних КДКА. 

Крім того, ураховуючи тематику представленого дослідження, було б 

доцільним звернутись до окремих праць Д.О. Кухнюка, А. Костіна,                  

В.О. Волошиної, які досліджували питання юридичної відповідальності 

адвокатів, проблеми їх незалежності та етичні засади адвокатської діяльності. 

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації 

положення не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при 

оцінці та захисті дисертаційного дослідження. Разом з тим для нас є 

доведеним фактом, що дисертаційне дослідження В.В. Заборовського 

заслуговує уваги представників правової науки і освіти, законодавця, 

практикуючих юристів.  

Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Правовий статус адвоката в умовах 

становлення громадянського суспільства та правової держави в 

Україні» відповідає науковій спеціальності 12.00.10 – судоустрій; 

прокуратура та адвокатура. Воно є самостійним цілісним і завершеним 

монографічним дослідженням, яке вирішує актуальну для правової 

науки проблему реформування вітчизняної адвокатури в Україні. Її 

дослідження дало можливість одержати важливі науково-обґрунтовані 

результати, пов’язані з створенням концепції розвитку правового 

статусу      адвоката     з    урахуванням    трансформаційних   процесів    у  
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