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Вивчення рукопису та анотацп дисертацп «Вщносини адвоката з 

киентом за договором про надання правовой допомоги», ознайомлення з 

публжащями дисертантки за темою дослщження дае тдстави для 

попереднього висновку про те, що О.1. Фомша досягнула поставлених цшей, 

роботу виконано на достатньому науковому й методолопчному р1вш. Цей 

висновок тдтверджуеться низкою основних критерпв, за якими ощнюються 

науков1 розробки вщповщного р1вня.

Актуальнкть теми досл1дження. Правовою основою взаемовщносин 

адвоката 1 кл1ента е догов1р про надання правовой допомоги. Взаемовщносини 

адвоката та киента при укладенш договору про надання ним квал1ф1ковано! 

правовой допомоги в Укра!ш врегульована: Законом Укра!ни "Про адвокатуру 

та адвокатську д1яльшсть", Законом Укра!ни "Про безоплатну правову 

допомогу", Цившьним кодексом Укра!ни, процесуальним законодавством 

(ГПК Укра!ни, КАС Укра!ни, КПК Укра!ни, ЦПК Укра!ни) та ш. В цш частит 

позитивш права там обов’язки адвоката та ктента е бшьш-менш зрозумшими, 

прозорими в силу 1х правово! визначеностк Однак взаемовщносини адвоката 1 

ктента не вичерпуються виключно умовами договору. 1х специф1чною 

особливютю е етична складова. Вггчизняний 1 заруб1жш етико-правов1 кодекси 

адвокатсько! д1яльност1 врегульовують основш етичш аспекти надання 

адвокатом правово! допомоги, в тому числ1 при укладенш договору про 

надання правово! допомоги адвокатом. Але в галуз1 етики закони 

встановлюють лише загальш методолопчш ор1ентири д1яльност1, через що в 

адвокатському середовищ1 зароджуеться 1 розвиваеться етика, яка надае 

вщ повщ  на щоденш суто моральш питання професшно! д1яльност1 адвоката.



Отже, взаемовщносини адвоката 1 кл1ента завжди матимуть дуальнють: 

з одше1" сторони -  принцип законност у здш снент адвокатсько1 д1яльност1, а 

з шшо1 -  прюритет штерес1в кл1ента; етичт правов1 та корпоративт 

принципи! Першу зрозумшо, закрш лет в Конституцп та законах 1 визначають 

обов’язок неухильного дотримання етичних норм у сфер1 профес1йно! 

д1яльност1 адвоката. А друга група принцитв мютиться у сукупност 

обов’язкових правил профес1йно! поведшки -  Правилах адвокатсько1 етики. 

Зазвичай кожна норма закону чи правил до 11 втшення в життя проходить 

довгий перюд часу формування в1д 11 виникнення до закршлення в 

нормативно-правовому чи корпоративному акт1.

Природа адвокатсько! функцп така, що не залежно в1д кра1ни здшснення 

професшно! адвокатсько! д1яльност1, адвокати всюди вважають себе 

захисниками прав сво1х кл1ент1в. Разом 1з тим, в р1зних системах адвокати 

можуть мати надзвичайно р1зш уявлення про свою роль, штерпретуючи етичт 

принципи, яких вони повинш дотримуватися виконуючи зобов’язання перед 

сво1ми ктентами. В одних крашах етичт кодекси спонукають адвокат1в перш 

шж виршити, чи брати справу до супроводження, вивчити суть справи та 

надавати сво1 послуги лише тому, кому дшсно потр1бна допомога. Наприклад, 

адвокати з кра1н загального права в1дстоюють штереси сво1х кл1ент1в 1з 

максимальним завзяттям дозволеним законом, 1 не несуть морально1 

в1дпов1дальност1 т  за ц1л1, я к  переслщуе 1'хнш ктент, н  за засоби досягнення 

цих цшей, якщо обидва е законними. Етичн стандарти адвокатсько1 д1яльност1 

бшьшосл кра1н континентального права не виключають права адвоката 

вщхилити прохання про надання правово1 допомоги. Наприклад, французький 

адвокат може не прийняти до супроводження, вщхилити або вщкликати 

справу, в яку вш не в1рить, в тому числ1 з власних етичних м1ркувань, про що 

своечасно повщомляе кл1ента. Для пор1вняння, в загально правових системах 

таке вщкликання може вважатися неетичним з огляду на обов'язок адвоката 

щодо лояльност та вщданост! кшенлв.
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Отже, одшею з етичних дилем, з якою стикаються сучасш адвокати у 

всьому с в т ,  е вщповщь на питання: як найкраще залишатися лояльним до 

кшента, використовуючи кожну перевагу на його користь, збершаючи 

конфщенцшшсть, одночасно виконуючи обов'язок чесносп перед собою, 

суспшьством, судом  ̂ державою? Однак, Закон Укра!ни "Про адвокатуру та 

адвокатську д1яльшсть" та Правила адвокатсько! етики не мштять готових 

вщповщей на в с  випадки практично! д1яльност1 адвоката.

Ушверсальних етичних критерпв до вибору справи адвокатом не 

сформовано. Сукупшсть правил етично! поведшки адвоката при укладенш 

договору про надання правово! допомоги в одних випадках зобов’язуе 

приймати доручення ( н а в т ,  якщо в нього е сумшви юридичного характеру), 

в штттих вш не може вщмовити у веденш справи (наприклад, у випадках 

надання безкоштовно! правово! допомоги), в трепх -  адвокат повинен 

вщмовитися вщ прийняття доручення, якою б перспективною справа не 

видавалася (зокрема, при конфлшп штересв). К ^м  цього, адвокат вправ1 

застосовувати власш шдивудуальш моральш критерп в сво!й д^яльност^.

Сьогодш на практищ виявлеш етичш порушення зазвичай пояснюються 

як свщому навмисш дп. Але зосереджешсть на поведшковш етищ дозволяе 

споглядати ситуацшш та психолопчш впливи, що призводять до ненавмисно! 

неетично! поведшки, тобто поведшки, яку людина не усвщомлюе, як 

неетичну, коли бере участь в нш, але якщо розглядатиме !! шзшше, вона 

неспод^вано може виявити !! невщповщшсть сво!м щнностям. Саме етичш 

принципи укладення договору про надання правово! допомоги адвокатом 

визначають й упорядковують наскр1зш теми та щнносту що лежать в основ1 

нащональних правил поведшки, я к  надають корисш рекомендацп стосовно 

дш у конкретних ситуащях т д  час виконання адвокатами звичайно! роботи.

Тому укладення договору про надання правово! допомоги адвокатом 

потребуе бшьш глибокого анал1зу виникнення етично! проблеми морально! 

ощнки справи при прийнятп доручення на ведення справи адвокатом;

пор1вняння думок науковщв та практиюв щодо окремих аспеклв сучасного
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законодавчого 1 корпоративного регулювання цього питання на предмет 

виявлення, ощнки та упередження очевидних ризиюв в професшнш д1яльност1 

адвоката.

Враховуючи вищезазначене, вважаемо дослщження р1зних напрямюв 

вщносин адвоката з кшентом за договором про надання правовой допомоги, в 

тому числ1 1 етико-правов1 вимоги при укладенш договору про надання 

правовой допомоги адвокатом е актуальним напрямом дослщження в правовш 

наущ, що мае важливе методолопчне значення в практичнш д1яльност1 

адвоката, та для науки адвокатологп в цшому.

Стушнь обгрунтованосп наукових положень, висновк1в  ̂

рекомендацш, сформульованих у дисертацп. У робот О.1. Фомшо! 

дослщжуеться широкий спектр проблем, що виникають при будуванш 

взаемовщносин адвоката з кшентом за договором про надання правово! 

допомоги. Дисертанткою висвгглено правову природу вщносин м1ж адвокатом 

та кшентом т д  час надання правово! допомоги, визначеш !х характерш риси; 

визначено сукупшсть та зм1ст стадш формування, розвитку та припинення 

взаемовщносин адвоката з кшентом за договором про надання правово! 

допомоги; проанал1зовано етичну складову взаемов1дносин адвоката 1 кшента 

шд час надання правово! допомоги; змодельоваш впливати як негативна так 1 

позитивш фактори, я к  можуть впливати на виконання доручення кшента за 

договором про надання професшно! правничо! допомоги; досл1дженн1 

практичш та теоретичш питання в1дпов1дальност1 стор1н за договором про 

надання правово! допомоги тощо.

Викладеш у встут  та роздшах основно! частини роботи положення, я к  

стосуються постановки проблеми в цшому, окремих !! аспект1в, переконують 

в тому, що вщповщш питання е теоретично 1 практично важливими, мало 

розробленими в юридичнш наущ 1 е перспективними для дослщження.

Об’ект та предмет досл1дження визначеш, в цшому, коректне: об’ектом 

обрано правовщносини, що виникають у зв'язку з наданням адвокатом кшенту 

професшно! правничо! допомоги; предметом - вщносини адвоката з кшентом
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за договором про надання правовой допомоги.

Об’ект та предмет вдало сшввщносяться з метою дослщження. Метою 

дисертацшного дослщження О.1. Фомша визначила розроблення теоретичних 

положень 1 практичних рекомендацш щодо удосконалення правового 

регулювання вщносин м1ж адвокатом та кшентом за договором про надання 

правовой допомоги.. Задля досягнення ще! мети вона поставила ряд завдань, 

як1 успешно виконала, а саме: а) визначила сутшсть, змют 1 правову природу 

вщносин м1ж адвокатом 1 кшентом; б) встановила фактори, що впливають на 

вщносини м1ж адвокатом 1 кшентом; в) проанал1зувала стан правового 

регулювання договору про надання правово1 допомоги; г) охарактеризувала 

причини та умови, що можуть позитивно або негативно впливати на виконання 

адвокатом доручення кшента, д) встановила прогалини у правовому 

регулюванш вщповщальност сторш за договором про надання правово! 

допомоги; е) показала особливост дп договору про надання правово! допомоги 

кшенту декшькома адвокатами; з) з ’ясувати етичну складову взаемовщносин 

м1ж адвокатом 1 кл1ентом тощо. Виконання поставлених завдань е передумовою 

для висновку про досягнення поставлено! мети дослщження.

Достов^ршсть та обгрунтовашсть наукових положень, висновк1в  ̂

рекомендацш, сформульованих у дисертаци. З1браний теоретичний та 

емтричний матер1ал опрацьовано здобувачкою з використанням комплексу 

загальнонаукових 1 спещально-наукових метод1в наукового пошуку. 

Методолопчною основою дисертацп е положення теорп п1знання, яю 

забезпечують належну аргументацш авторських суджень 1 висновк1в: 

фшософський (д1алектичний), системно-структурний, шторико-правовий, 

пор1вняльно-правовий, соцюлопчний, статистичний, формально-

догматичний, лог1ко-семантичний методи, методи прогнозування, анал1зу та 

синтезу, аналогИ та моделювання.

П1дтвердженням обгрунтованост1 наукових положень, висновк1в 1 

рекомендацш, сформульованих у наданш пращ, е використання при написанш

дисертацп 252 джерел (серед них -  науково-теоретичш, нормативы,
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дов1дков1). Зроблеш по тексту роботи посилання свщчать, що О.1. Фомшою 

достатньо ретельно було вивчено пращ попередшх дослщниюв з обрано! 

проблематики та сум1жних проблем, проанал1зовано вщповщш нормативно- 

правов1 акти. Науково-теоретичну основу роботи становили пращ 13 загально! 

теорп права, конституцшного, м1жнародного, процесуального права, 

довщково-енциклопедичш матер1али, пам’ятки права р1зних юторичних 

перюд1в, законодавство заруб1жних кра!н. Особливо слщ вщмггити досить 

репрезентативне досл1дження стану заруб1жно! науково! та практично! думку 

на питання, я к  анал1зуються дисертанткою.

Достатньою сл1д визнати 1 емп1ричну базу досл1дження, яка складаеться 

1з даних з офщшних зв1т1в та анал1тичних матер1ал1в Нащонально! асощацп 

адвокалв Укра!ни та !! ком1тет1в, квал1ф1кац1йно-дисципл1нарних ком1с1й 

адвокатури р1зних областей Укра!ни, Вищо! квал1ф1кащйно-дисциплшарно! 

комюп адвокатури, рад адвокат1в репону та Ради адвокат1в Укра!ни; зв1т1в й 

рекомендацш м1жнародних оргашзацш; судово! практики, матер1ал1в преси та 

штернет-ресуршв, статистичних матер1ал1в; матер1ал1в Державного арх1ву 

Одесько! обласл; результат1в самостшно проведених опитувань адвокалв та !х 

кл1енлв.

Ц  та 1нш1 показники св1дчать про добросовюну, комплексну, ц1л1сну, 

теоретично 1 практично значущу роботу, вказують, що сформульоваш в 

дисертацп науков1 положення, висновки 1 рекомендацп мають достатнш 

стушнь науково! обгрунтованосл, е достов1рними.

Повнота викладення матер^ал^в дисертацшного дослщження. 

Дисертащю надано у вид1 рукопису, загальний обсяг якого становить 232 

сторшки. Основна частина дисертацп (188 стор1нки) охоплюе три розд1ли, що 

мютять дев’ять п1дрозд1л1в. Дисертацшний матер1ал побудований лог1чно 1 

послщовно викладений в1дносно вид1лених автором розд1л1в.

У Роздш  1 «Теоретико-методолопчш основи дослщження вщносин 

м^ж адвокатом  ̂кл^ентом за договором про надання правовоТ допомоги»
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здобувачкою визначаються важлив1 теоретичш поняття, створюються 

передумови розгляду бшьш конкретних питань дисертацшного дослщження.

Так, у тдроздЫ 1.1 «Огляд вШчизняноИ та заруб^жно  ̂ л^тератури 

щодо проблематики в^дносин м^ж адвокатом  ̂клкнтом за договором про 

надання правовой допомоги» дисертантка зробила реферативний огляд точок 

зору, р езу л ьтат  попередшх досл1джень 1з акцентуванням на сшрних 

моментах або взагал1 на прогалинах наукових дослщжень з певних аспеклв 

взаемовщносин адвоката 1 кл1ента за договором про надання правовой 

допомоги. Дисертантка констатуе, що попри досить численну кшьюсть 

напрямюв наукового анал1зу д1яльност1 адвоката, питання наукового 

розроблення проблематики взаемовщносин м1ж адвокатом 1 киентом за 

договором про надання правовой допомоги, на жаль, вона мае переважно 

фрагментарний характер (с. 33). Хоча на погляд опонента, цей факт навпаки 

мае бути «радюним» для дослщника, оскшьки ним правильно була обрана 

тематика досл1дження з точки зору новизни отриманих результат . На наш 

погляд, авторка справедливо робить висновок методолопчного характеру для 

вше! роботи: «Дослщжуючи в1тчизняну л1тературу можна зробити висновок, 

що в деяких випадках досить складно розмежувати сферу правового 

регулювання характеру взаемовщносин м1ж адвокатом 1 киентом» (с.34), 

розширюючи предмет дослщження за рахунок не лише правового 

регулювання вщносин адвоката 1 кл1ента за договором про надання правово! 

допомоги, а й морально-етично! складово! таких вщносин.

У тдроздЫ 1.2 була окреслена «Методологгя дослгдження

взаемовгдносин мгж адвокатом I клгентом» та дана ощнка ступшь

використання та щнност1 для авторського дослщження того чи шшого методу

наукового тзнання. Окр1м перспективного анал1зу щодо можливост

використання того чи шшого методу наукового анал1зу, в цьому параграф!

сформульоваш основш предме5тш дефшщи, важлив1 для даного наукового

дослщження. Вважаемо що такий пщхщ до арх1тектури наукового

дослщження е цшком виправданим, адже авторка одразу визначилась з1 своею
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позищею щодо трактування пе! чи шшо! дефшщею, адже в науковщ можуть 

по р1зному розум^и 1х змют. К рм  того, лопка побудови ще! частини роботи 

повнютю вщповщае методолопчним рекомендащям Мшютерства освгги  ̂

науки Укра!ни щодо змюту дисертацшно! роботи

Роздш 2 «Догов^р про надання правовоТ допомоги у систем^ вщносин 

«адвокат-кл^ент» присвячено розгляду специфши догов1рних вщносин м1ж 

адвокатом  ̂кшентом.

У тдроздЫ 2.1. «Сутшсть, змют  ̂ правова природа догов^рних 

в1дносин м1ж адвокатом  ̂кл^ентом» висвгглено правову природу вщносин 

м^ж адвокатом  ̂ киентом. В цш частиш роботи авторка критично осмислюе 

таю фундаментальш для тематики 11 д о^д ж ен н я  поняття, як «вщносини», 

«догов^р», «догов1р про надання правово! допомоги» та елементи договору, яю 

визначають змют догов1рних вщносин м^ж адвокатом 1 киентом.

Фомшою О.1. визначено, що вудносини адвоката й киента е сукупнютю 

зв’язюв м^ж ними, що виникають  ̂розвиваються з метою надання адвокатом 

киенту професшно! правничо! допомоги, грунтуються на правових нормах 1 

правилах адвокатсько1 етики та припиняються у встановленому законом 

порядку. Зроблено висновок, що характерними рисами цих вщносин е: 1) 

причина 1х виникнення -  реал1защя конституцшного права киента на 

професшну правничу допомогу; 2) наявнють у цих правовщносинах суб’екта 

з1 спещальним статусом -  адвоката; 3) укладання договору про надання 

правово! допомоги як тдстави здшснення адвокатсько! д^яльност^; 

4) обов’язковють дотримання адвокатом Правил адвокатсько! етики у цих 

вщносинах; 5) наявнють у адвоката специф1чних обов’язюв щодо укладання й 

т с л я  припинення дИ договору про надання правничо! допомоги.

В цш частиш роботи опонент в^дм^чае досить грунтовний  ̂ критичний 

анал^з такого обов’язкового елементу договору про надання правничо! 

допомоги, як гонорар, зокрема, ризиюв використання модел^ гонорару усшху. 

1мпонуе смшива, аргументована критика сучасно! судово! практики Укра!ни, 

зокрема, ощнка позитивних та ризикових моменпв. Слщ в1'дм1'тити ^
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практичну щншсть науково дослщження в цш частиш, адже дисертанткою в 

цш частиш формулюеться змют правовой норми щодо гонорару у стху  (с. 61

62).

На наш погляд, дисертантка знов робить правильний висновок, яю також 

виступае таким, що формулюе методолопчне шдгрунтя для продовження 

наукового дослщження, а саме: «наявшсть права на правову допомогу не 

призводить до автоматичного и надання або до виникнення певних вщносин 

м1ж адвокатом 1 кшентом. Виникнення догов1рних вщносин можливо лише з 

настанням певного юридичного факту -  конкретно! життево! обставини (ди чи 

поди), з якими норми права пов’язують настання правових наслщюв -  

виникнення, змшу або припинення правових вщносин. Таким юридичним 

фактом виступае укладання договору про надання правово! допомоги (за 

виключенням випадюв, коли правнича допомога надаеться до укладення 

письмового договору) (с.49)».

Безумовним позитивним моментом ще! частини роботи е формулювання 

авторсько! редакцп ст. 27 Закону Укра!ни «Про адвокатуру та адвокатську 

д1яльшсть» «Форма та зм1ст договору про надання професшно! правничо! 

допомоги» (с. 65-66). При цьому дана пропозищя була належним чином 

апробована завчасно авторкою у власнш науковш публшацп: Фомша О. I. До 

питання про суттев1 умови та правову природу договору про надання правово! 

допомоги. Юридичний бюлетень. 2018. Т. 1. № 7. С. 144-148.

Кр1м того, шдводячи пром1жний висновок викладеному в робот наукового 

анашзу правово! природи догов1рних вщносин м1ж адвокатом та кл1ентом, 

дисертантка формулюе авторське визначення поняття «догов1р про надання 

професшно! правничо! допомоги»: домовленють м1ж адвокатом

(адвокатським бюро, адвокатським об'еднанням) 1 кл1ентом (його законним 

представником, шшою особою, яка д1е в штересах кл1ента), що породжуе 

виникнення взаемних прав та обов’язюв у зв'язку з наданням кл1енту 

професшно! правничо! допомоги. Подальше дослщження цього поняття 

потребуе визначення змюту вщносин адвоката 1 кшента, п1д якими можна
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розумгги сукупнють зв’язюв м1ж адвокатом 1 кюентом, що виникають та 

розвиваються з метою надання адвокатом кюенту професшно! правничо! 

допомоги, грунтуються на правових нормах 1 правилах адвокатсько! етики та 

припиняються у встановленому законом порядку (с. 68 роботи)

Авторка визначае ознаки догов1рних вщносин м1ж адвокатом та кшентом 

та наводить !х характеристику. Проте слщ зазначити, що не досить чтгко можна 

зрозумгги звщки вона виводить цю систему ознак. До того ж пропонуе не просто 

перелк таких ознак, а систему -  загальш (персошфкований характер, 

добровщьнють, розумнють та справедливють, спшьнють штереюв та р1внють 

сторш вщносин) (с. 69) та особлив1 (с. 71)

Дисертантка також пропонуе авторське визначення системи стадш 

формування, розвитку та припинення вщносин м1ж адвокатом та кшентом, 

видтяючи: 1) переддогов1рну стадш, яка охоплюе перюд взаемодп до початку 

дп договору про надання правово! допомоги (звернення кшента до адвоката 

для отримання правничо! допомоги, з ’ясування змюту доручення кл1ента, 

виникнення обов’язюв у адвоката щодо збереження адвокатсько! таемнищ, 

дотримання адвокатом правил адвокатсько! етики); 2) стадш  укладання 

договору, яка охоплюе обговорення умов договору, узгодження розб1жностей 

щодо змюту та строюв виконання доручення, формування домовленост щодо 

розм1ру та порядку внесення гонорару адвоката, п1дписання договору; 3) 

стадш виконання договору, змют яко! охоплюе реал1зацш кл1ентом 1 

адвокатом !х прав та здшснення обов’язюв за договором); 4) стадш 

припинення дп договору, яка стосуеться роз1рвання договору за шщативою 

адвоката, або за шщативою кшента, або за взаемною домовлен1стю, або 

припинення дп договору у зв’язку з його виконанням чи зак1нченням строку 

дп, та передбачае виконання адвокатом обов’язюв, визначених Правилами 

адвокатсько! етики; 5) постдогов1рну стадш, яка передбачае дотримання 

адвокатом певних вимог законодавства про адвокатуру та адвокатську 

д1яльшсть щодо кшента. (с.71-72)

У тдроздт 2.2. «Права й обов’язки адвоката за договором про
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надання правовоТ допомоги» одразу наголошено, що предметом дослщження 

е обов’язки адвоката за договором про надання правовой допомоги, який 

здшснюе шдивщуальну практику. Адже у разу якщо адвокат працюе в склад1 

адвокатського об’еднання чи бюро, то стороною буде виступати одна з цих 

оргашзацшних форм адвокатсько! д1яльност1.(с. 75). Проте, на думку 

опонента, особливост виконання договору про надання правовой допомоги з 

р1зними оргашзацшними формами здшснення адвокатсько! д1яльност1 е 

вельми щкавим для теорп та практики, зокрема, питання обов’язюв, р1вшв 

в1дпов1дальност1 адвокатського об’еднання перед кшентом 1 т.п., а тому е 

перспективним напрямком для продовження науково! роботи дисертантки у 

майбутньому. Проте ми 1 визнаемо право дисертантки обмежити предмет 

свого дослщження виключно шдивщуальною адвокатською д1яльшстю.

Авторка робить в1рний з нашо! точки зору висновок, що головним 

завданням адвоката в рамках договору про надання правово! допомоги е 

надання професшно! правничо! допомоги, що мае таю напрямки або види: 

захист, представництво та надання шших вид1в правово! допомоги (з 

урахування тих вид1в адвокатсько! д1яльносту яю визначено в Закон Укра!ни 

«Про адвокатуру та адвокатську д1яльшсть») (с. 75-76) Здшснення будь-якого 

з вид1в адвокатсько! д1яльност1 е можливим лише за умови укладання договору 

про надання правово! допомоги та за наявност достатнього кола прав, 

обов’язюв 1 гарантш д1яльност1 (с. 77) Попри здшснений глибокий анал1з 

позитивних прав та обов’язюв адвоката з виконання умов договору про 

надання правово! допомоги, нам не вистачило в цш частиш анал1зу морально- 

етично! складово! прав та обов’язюв адвоката як сторони договору про 

надання правово! допомоги.

В цшому не можемо не в1дм1тити системний шдхщ авторки до анал1зу 

питання, лопчнють викладення матер1алу в цшому. Особливо в1дм1чаемо 

надбанням роботи виокремлену авторкою систему позитивних та негативних 

фактор1в, яю впливають на виконання доручення кшента. До негативних 

фактор1в вщнесено: недосконалють законодавства та його неоднакове
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застосування; негативш особистюш характеристики адвоката та кшента; 

втручання в адвокатську д1яльшсть з боку шших ос1б (порушення гарантш 

адвокатсько! д1яльност1). Обгрунтовано, що факторами, я к  позитивно 

впливають на виконання доручення кл1ента, е: професюнал1зм адвоката, 

дов1ра м1ж кл1ентом 1 адвокатом, ефектившсть законодавства, еднють судово! 

практики (с. 85-94). Кр1м того, дисертантка ощнюе перспектившсть 

розширення перелшу «позитивних фактор1в» за рахунок «другорядних 

чинниюв», як спещал1защя адвоката, досвщ його роботи та наявшсть 

наукового ступеня (с. 90). На погляд опонента, вщнесення спещал1зацп 

адвоката та досвщу його роботи до «другорядних» позитивних чинниюв е 

довол1 стрною  позищею, проте не заперечуемо права на юнування тако! точки 

зору авторки, адже вона наводить аргументи тако! свое! позицп.

В якост позитиву ще! роботи вщзначимо анал1з дисертанткою проблеми 

стввщношення обов’язюв адвоката щодо кл1ента 1з обов’язками адвоката 

перед правосуддям 1 перед суспшьством (с. 100-103)

У тдроздш 2.3. «Кл^ент як сторона договору про надання правовой 

допомоги» здобувачкою проанал1зовано одне 1з ключових понять обрано! 

проблематики !! досл1дження - поняття «кл1ент». Досл1дження 

процесуального законодавства дозволило авторщ зробити висновок, що кл1ент 

у конкретному вид1 судочинства може виступати тдозрюваним, 

обвинуваченим, засудженим, виправданим, особою, стосовно яко! 

передбачаеться застосування примусових заход1в медичного чи виховного 

характеру або виршувалося питання про !х застосування, а також особою, 

стосовно яко! передбачаеться розгляд питання про видачу шоземнш держав! 

(екстрадищю), позивачем, цившьним позивачем, в1дпов1дачем, цив1льним 

вщповщачем, третьою особою, яка заявляе самостшш вимоги на предмет 

спору та третьою особою, яка не заявляе таких вимог, заявником тощо.(с.104- 

105). Справедливо тдкреслено, що кл1ент у правовщносинах е найб1льш 

слабкою стороною, тому чггке визначення у договор! прав та обов’язюв 

кл1ента сприятиме !х захисту в1д недоброчесно! поведшки адвоката та,
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загалом, тдвищенню довури муж клуентом 1 адвокатом, що е запорукою плудно'У 

взаемодуУ. Акцентовано, що аш Закон УкраУни «Про адвокатуру та адвокатську 

дуяльшсть», аш ПАЕ не мають окремоУ статту, яка б передбачала повний 

перелук прав та обов’язюв клуента. Ц1 нормативы акти мютять лише розрузнену 

положення щодо прав та обов’язюв кл1ент1в (с. 106). Узагальнивши Ух, 

дисертантка пропонуе авторську класифукацш прав та обов’язюв кл1ент1в 

залежно в1д певних критер1Ув: (а) вуд стадш укладання договору про надання 

правовоУ допомоги -  права та обов’язки, що уснують на стадуУ укладення, стадуУ 

виконання та розурвання цього договору; (б) вуд мюця закруплення -  права й 

обов’язки, яку випливають уз нормативно-правових актув, моральних приписув 

та вимог, або таку, що мають змушаний характер (тобто моральш вимоги, що 

знайшли законодавче закруплення); (в) вуд характеру прав та обов’язюв -  

обов’язкову права й обов’язки (що е обов’язковими для кожного договору про 

надання правовоУ допомоги) та факультативы (закруплення яких у договору 

залежатиме вуд характеру доручення) (с. 108-109) Досить цукавим е 

дослудження прав та ытересув юридичних осуб як клуентув за договором про 

надання правовоУ допомоги.

Дисертанткою системно проаналузоваш фактори, яку можуть впливати на 

вудносини адвоката й клуента як сторш за договором про надання правовоУ 

допомоги - репутащя адвоката у попередну вудомосту щодо клуента, зовшшнш 

вигляд адвоката у клуента, манера Ух спшкування, умови, в яких адвокат надае 

правову допомогу, фшансова спроможшсть клуента, оператившсть виконання 

доручення адвокатом у прохань клуентом (с. 118-125), а також фактори, яку 

мають суб’ективний характер - знання, умшня, навички адвоката у його 

вудповудальнусть (с. 126-128).

У тдроздш 2.4. «В^дпов^дальмсть сторт за договором про надання 

правовое допомоги» вудповудальнусть адвоката за порушення договору про 

надання правовоУ допомоги розглядають у двох проявах: дисциплшарному та 

цившьно-правовому. В цш частиш авторкою здшснено грунтовне 

узагальнення практики КДКА щодо констатащУ порушень позитивних
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зобов’язань адвоката за договором про надання правовой допомоги. 

Акцентовано на типових порушеннях умов договору з боку адвоката та 

сформульоваш науково-обгрунтоваш пропозицп щодо способ1в мш1м1защ! 

ризиюв таких порушень у майбутньому. Не можемо не вщмтгити 1 авторський 

критичний анал1з шституту страхування професшно! адвокатсько! д1яльностт

Дослщження проблематики притягнення адвокат1в до вщповщальност 

дозволило авторщ зробити в1рний, з нашо! точки зору, висновок, що помилка 

адвоката -  це ненавмисне вщхилення адвоката вщ норм, визначених 

законодавством про адвокатуру та адвокатську д1яльшсть, що призвело до 

порушення професшних обов’язюв 1 Правил адвокатсько! етики.

Також були проанал1зоваш особливост в1дпов1дальност1 кл1ента за 

невиконання умов договору про надання правово1 допомоги. Акцентовано, що 

головним обов’язком кл1ента е сплата гонорару у встановлеш договором 

строки та розм1р. В1дзначено, що невиконання цих обов’язюв призводить до 

переходу конфлжту у правову площину та виршення у судовому процес (с. 

142)

Варто тдтримати пропозищю дисертантки щодо створення

примирювально! ком1с1! -  постшно дшчого органу при рад1 адвокат1в рег1ону, 

метою д1яльност1 якого мае стати врегулювання спор1в м1ж адвокатом 1 

киентом. Створення примирювально! комюп сприятимете: збереженню 

дов1рчих вщносин м1ж адвокатом 1 киентом; збереженню д1лово! репутацп 

обох сторш; економп часу та грошових витрат; зменшенню навантаження на 

квал1ф1кацшно-дисциплшарш ком1с1! адвокатури та суди.

Розд1л 3 «Етичш засади взаемовщносин м1ж адвокатом 1 кл1ентом» 

присвячено етичним засадам взаемовщносин м1ж адвокатом 1 кл1ентом, у тому 

числ1 в раз1 укладання кл1ентом договору про надання правово! допомоги з 

деюлькома адвокатами.

У тдроздт 3.1. «Роль правил адвокатсько'! етики у взаемовщносинах 

«адвокат-кл1ент» визначено, що етика вщносин адвоката з киентом -  це 

сукупшсть моральних вимог 1 щнностей, яю регулюють взаемод1ю адвоката з
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киентом та реал1зуються у вщносинах м1ж ними. До загальних (основних) 

ознак етичних норм взаемовщносин адвоката 1 кл1ента вщнесено: 

1мперативний характер (обов’язковють до виконання як у повсякденному, так 

1 в професшному житл), неперсошфшований характер (1х мають 

дотримуватися в с  адвокати), тривалють у застосуванш, системнють 

положень, можливють застосування заход1в примусового впливу з боку 

оргашв адвокатського самоврядування.

У тдроздт 3.2. «Дотримання принцип1в адвокатсько1 етики при 

реал1заци договору про надання правовой допомоги» дослщжеш 

особливосл дотримання принцитв адвокатсько! д1яльносл у догов1рних 

вщносинах з ксентом. Зокрема, дютали системного анал1зу т а к  етичш 

принципи взаемовщносин адвоката 1 кл1ента, як: компетентносл та 

добросовюносл, законносл, шформування кл1ента, неприпустимосл 

конфлшту штересв, конфщенцшносл, поваги до шших адвокалв.

Безсшрним надбанням 1 позитивом ще! частини роботи е формулювання 

пропозицш з уточнення змюту правових норм, зокрема, ПАЕ, КПК, Закону 

Украши «Про адвокатуру та адвокатську д1яльшсть» тощо.

Повнота викладу наукових положень, висновк1в 1 рекомендацш, 

сформульованих у дисертацп, в опублжованих працях. Основш положення 

дисертацшно! роботи знайшли вщображення у тдготовлених у 14 наукових 

публжащях, 3 з яких опублшовано у вПчизняних наукових фахових виданнях, 

що входять до затвердженого перелшу, 1 -  в шоземному виданш, 9 -  у тезах 

доповщей на науково-практичних конференщях, 1 стаття входить до бази 

даних ^еЪ  о^ 8с1епсе. Друковаш роботи О.1. Фомшо! достатньо повно 

вщображають змют основних положень 1 висновюв 11 дисертацшного 

дослщження та дозволяють науковш громадськосл ознайомитися 1з ними. 

Результати дисертацп пройшли вщповщну апробацш. 11 основш положення 

було оприлюднеш на м1жнародних 1 всеукрашських науково-практичних 

конференщях, а саме: на Всеукрашськш науково-практичнш конференцп 

«Актуальш проблеми адвокатури» (м. Харюв, 14 грудня 2017 р.); VII
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М1жнароднш науково-практичнш конференцп «Адвокатура: минуле, 

сучасшсть та майбутне» (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.); М^жнароднш 

науково-практичнш конференцп «Правове життя сучасно! Укра!ни» (м. Одеса, 

17 травня 2019 р.); М^жнароднш науково-практичнш конференцп,

присвяченш 7 0 ^ ч ч ю  з Дня народження професора 1вана Егоровича 

Марочкша «Актуальш проблеми судового права» (м. Харюв, 31 травня 2019 

р.); М^жнародн^й науково-практичнш конференцп «Юридична наука в 

сучасному с в т :  здобутки та перспективи» (м. Одеса, 27 вересня 2019 р.); IX 

М1жнароднш науково-практичнш конференцп «Адвокатура: минуле, 

сучасшсть та майбутне» (м. Одеса, 15 листопада 2019 р.); М1жнароднш 

науково-практичнш конференцп «Становлення громадянського суспшьства в 

Укра!ш: нормативно-правове шдтрунтя» (м. Дншро, 1-2 травня 2020 р.); 

М^жнародн^й науково-практичнш конференцп «Правове життя сучасно! 

Укра!ни» (м. Одеса, 15 травня 2020 р.); X М1жнароднш науково-практичнш 

конференцп «Адвокатура: минуле, сучасшсть та майбутне» (м. Одеса, 6 

листопада 2020 р.).

Вивчення дисертацп та анотацп до не! надае шдстави для висновку про 

вщповщшсть змюту анотацп основним положенням рукопису дисертацп 

«Вщносини адвоката з кшентом за договором про надання правово! 

допомоги».

Дисертацш та анотацш до не! оформлено вщповщно до встановлених 

МОН Укра!ни вимог, викладено лггературною мовою, науковим стилем, !х 

тексти практично позбавлеш граматичних та орфограф1чних помилок.

У наукових положеннях, висновках 1 рекомендащях, сформульованих у 

дисертацп, вщсутне порушення академ^чно!■ доброчесностт

Теоретичне та практичне значення дисертацшно'1 роботи. Науков^

результати, отримаш здобувачкою у процес дослщження, можуть бути

використаш: (1) у науково-дослщницькш сфер1 -  для удосконалення та

подальшого розвитку загальнотеоретичних д о ^д ж ен ь  проблем

взаемовщносин «адвокат-кшент»; (2) у правотворчш д1яльност1 -  для
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удосконалення чинних 1 видання нових нормативно-правових акпв; (3) у 

навчальному процес -  при викладанш навчальних дисциплш «Адвокатура 

Укра!ни», «Адвокатська етика», «1стор1я адвокатури», «Адвокат в 

адмшштративному судочинств1», «Захист прав учасниюв поза межами 

кримшального судочинства», «Оргашзащя адвокатсько! практики»,

«Актуальш проблеми правового регулювання адвокатсько! д1яльност1» та 

шших навчальних дисциплш правово! спрямованосп, зокрема для тдготовки 

лекцш 1 навчально-методичних матер1ал1в.

Факт практично! апробацп роботи п1дтверджують 2 акти впровадження 

результапв дисертацшного дослщження, що тдтверджуе !х практичну 

цшшсть.

Надаючи загальну позитивну оц1нку робот О.1. Фом1но!, сл1д вказати, 

що у дисертацшному досл1дженн1 мають м1сце й окрем1 суперечлив1 або 

дискусшш положення, я к  потребують додатково! аргументацп або пояснень 

дисертантки п1д час публ1чного захисту. Зокрема:

1. В параграф! 2.1. дисертантка наводить систему м1жнародних акпв 

в сфер1 права на правову допомогу (с. 47) та акти нащонального р1вня (с. 48). 

Однак, серед перелшу м1жнародних акт1в, в1днесених нею до першого списку 

е таю, що ратифшоваш Укра!ною, а отже в силу ст. 9 Конституцп Укра!ни е 

частиною нащонального законодавства. Кр1м того, в силу ст. 8 Конституцп 

Укра!ни зазначеш м1жнародн1 норми мають шдконституцшну юридичну силу. 

Тому досить стрною  виглядае запропонована авторкою система нормативних 

джерел щодо регулювання права на правову допомогу.

2. Не достатньо аргументованою з авторсько! точки зору, на наш 

погляд, виглядають роздуми авторки щодо сшввщношення терм1н1в 

«правовий -  правничий -  правний -  юридичний», викладеш на стор. 53-54 

роботи. По суп йдеться про наведення точок зору р1зних науковщв без 

належно! критичного осмислення (через що закрадаеться думка, що 

дисертантка наводить лише п  позицп, яю под1ляе), а пот1м формулюеться 

1мператив: «запровадженням терм1ну «профес1йна правнича допомога»....
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единим прийнятним вар1антом е така назва договору -  догов1р про надання 

правничог допомоги» (с. 54 дисертацп). Однак, якщо повернутися до 

сформульованих авторкою об’екту 1 предмету и дослщження, а головне -  теми 

роботи, то там як раз звучить термш «догов1р про надання правовой допомоги». 

На наш погляд, можливе це питання 1 не е настшьки принциповим для науки, 

однак з точки зору точност 1 одномаштност використано! в робот 

термшологп таю моменти мають значення. Можливо, з огляду на 

однозначнють висновку авторки роботи, слщ було поставити питання про 

уточнення теми дисертацп.

3. На стор. 63-64 роботи авторка здшснюе позитивний анал1з тдстав 

для вщмови в укладент договору про надання правничо! допомоги. Однак на 

наш погляд, це питання мае значно глибинну природу, т ж  просто перелш 

законодавчих заборон. При чому морально-етичт старти в цьому питанш е 

довол1 р1зними у р1зних правових системах. В цьому контекст було б досить 

корисним для роботи сформулювати загальт етичт принципи вщмови в1д 

виконання договору про надання правово1 допомоги. На наш погляд, 

законодавч1 норми не в змоз1 вичерпно врегулювати в с  аспекти допустимост 

тако! дп. Вих1д може бути виключно у закр1плен1 саме принцип1в догов1рних 

вщносин м1ж кшентом та адвокатом про надання правово! допомоги. Таю 

принципи мають бути релевантними 1 при формулювант обов’язюв адвоката 

як щодо виконання сво!х зобов’язань за договором про надання правничо! 

допомоги, так 1 при в1дмов1 в1д них. На наш погляд, саме ети чт принципи 

укладення договору про надання правово! допомоги адвокатом мають 

визначати й упорядковувати наскр1зш теми та ц1нност1, що лежать в основ1 

нащональних правил поведшки адвокат1в. Тому п1д час публ1чного захисту 

роботи хотшося б почути в1д дисертантки не лише систему критерпв 

позитивного врегулювання тдстав вщмови в1д виконання договору про 

надання правово! допомоги, але й можлив1 морально-етичт принципи, яю 

варто передбачити в нормах професшно! етики адвоката.

4. На стор. 65 авторка формулюе наступний висновок:
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«враховуючи публ1чшсть договору про надання правовой допомоги, у раз^ 

його виконання або закшчення строку та за вщ сутносл у ньому окремо! 

статл про його припинення у зв’язку з виконанням, адвокату бажано в 

письмовш форм^ повщомити про його припинення правоохоронш органи 

та (або) суд, з метою уникнення непорозумшь та забезпечення правового 

захисту особу якш вш надавав правову допомогу». У зв’язку з чим виникае 

декшька запитань: (а) чому саме щ публ^чн^ органи, адже правову 

допомогу адвокат може надавати не лише щодо представництва та захисту 

прав кйента у названих органах? (б) про я к  «правоохоронш органи» 

йдеться 1 чи охоплюе цим термшом «органи правопорядку»? (в) яким 

чином 1 в який строк на думку авторки адвокат мае повщомити 

«правоохоронш органи та суд» про закшчення договору про надання 

правовой допомоги? (г) де мае бути прописаний такий «обов’язок» 

адвоката 1 чи передбачаеться вщповщальшсть адвоката за «не 

повщомлення» суду чи правоохоронш органи про закшчення дй договору 

про надання правовой допомоги? (д)чи не повинен бути першим в перелшу 

ошб, яких адвокат «мае» повщомити про закшчення договору про надання 

правовой допомоги саме кшент?

5. В ш дроздш  «Права й обов’язки адвоката за договором про 

надання правовой допомоги» на стор. 95-98 анал1зуе професшш обов’язки 

адвоката у кримшальному провадженш. Проте не зовшм зрозумшо 

виокремлення 1 анашз лише професшних обов’язюв адвоката саме в цьому 

вид1 судочинства. На наш погляд, робота виглядала б значно краще, якщо 

були б сформульоваш загальш (основш) професшш обов’язки адвоката та 

додатков1 (в залежносл вщ виду судочинства) 1 головне -  дана правова 

оцшка сшввщношення загальних  ̂ додаткових професшних обов’язюв 

адвоката з̂ догов^рними (визначеними в договор1 про надання професшно! 

правовой допомоги), а також !х корелящя з̂ морально-етичними 

зобов’язаннями адвоката.

Наведеш вище та вщзначеш т д  час анал^зу змюту дисертацй положення
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не вичерпують всього, що може стати предметом дискусп при оцшщ та захист1 

дисертацшного дослщження. Проте вони не зменшують науковоТ та 

практично! Ц1ННОСТ1 отриманих результате дослщження.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

Дисертащя «Вщносини адвоката з клиентом за договором про надання 

правовоГ допомоги» е самостшним, завершеним науковим дослщженням, в 

якому отримано нов1 науково обгрунтоваш результата, що розв'язують 

конкретне, важливе для юридично!' науки завдання отримання нових знань 

про правов1, етичш, теоретичн1 та орган1защйн1 засади взаемов1дносин 

адвоката та юпента за договором про надання правовоТ допомоги. 

Дисертац1Йне дослщження вщповщае вимогам пункт1в 9, 10, 11 «Порядку 

проведения експерименту з присудження ступеня доктора фшософп», 

затвердженого постановок) Кабшету Мш1стр1в УкраГни в!д 6 березня 2019 

року № 167, а и авторка- Фом1на Оксана 1гор1вна - заслуговуе присудження 

наукового ступеня доктора ф1лософ1Г за спещальшстю 081 «Право».

О / Ы п п л и и п  пппнрнт'

Л1Д1Я М о с к в и ч
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