
Волошин. Але розгорнути повноцінне управління на автономних територіях не дозволили 
зовнішні фактори - рішення Віденського арбітражу, за яким частина територій Закарпаття 
передавалася Угорщині. 

Угорські війська чимдуж заходилися здійснювати наступ на закарпатські території, 
зайнявши кілька областей, які вимушено залишило керівництво Карпатської Русі, 
переїжджаючи до нової столиці - Хуста. Звідти відбувається формування органів української 
національної обороно - Карпатської Січі. Кожен усвідомлював, що боротися за відстоювання 
власної незалежності без належної військової організації нема сенсу. Активно залучається до 
лав оборони і населення, створюється Українське національне об'єднання, яке вперше висуває 
ідею про створення суверенної держави. У лютому 1938 р. відбуваються вибори до Сейму 
Карпатської України і більшість обранців голосують за необхідність проголошення 
незалежності. Іде процес підготовки Конституції та обговорення подальших дій. 

Можливо, цей процес був би тривалим, адже до проблеми законодавчого оформлення 
державності ставилися дуже ретельно, проте до посиленого наступу угорців приєднуються 
румунські війська, які починають окупацію території Закарпаття 14 березня 1939 р. Українське 
керівництво на наступний день негайно скликає парламент і проголошує офіційно 
незалежність Карпатської України, ухвалює Конституцію та обирає А. Волошина 
президентом. Для потреб оборони від агресії угорців та румунів загони Карпатської Січі 
перетворюються на національну армію Карпатської України, на чолі якої полковник М. 
Колодзінський. Але, героїчний опір Карпатської України врешті-решт закінчується відступом 
та остаточною окупацією Закарпаття. 

Отже, проголошення незалежності Карпатської України було процесом, який 
відбувався напередодні Другої світової в умовах масштабного територіального переділу та 
спроб багатьох держав втримати власну державність, жертвуючи чужою. Інакше кажучи -
українські території було розмінною монетою і дуже бажаною, враховуючи природні ресурси. 
Слід зазначити, що керівництво Карпатської України діяло дуже рішуче і скоординовано, тому 
на час проголошення незалежності було належне конституційне закріплення і армія, яка дала 
змогу чинити опір агресорам, хоч і недовго. Незалежність Карпатської Русі - дуже сміливий 
та рішучий крок, зважаючи на бурхливі та швидкозмінні події на міжнародній арені. 
Декларуючи незалежність після початку окупації територій румунськими збройними 
формуваннями, українське керівництво демонструвало готовність до боротьби за власну 
державу. І це був перший акт збройного опору угорсько-фашистській окупації. Відкинувши 
пропозиції капітулювати і ставши їх першою жертвою, жителі Закарпаття змогли усвідомити 
себе невіддільною частиною української нації, яка безперечно має право на консолідацію в 
межах єдиної держави. 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ІЗ ПРАВОМ ЄС: 
ДОСВІД КРАЇН ЄС 

Як слушно зауважує Р. Лукас, «будь-яка гармонізація законодавства має здійснюватися 
таким чином, щоб нове законодавство було не лише прийняте, а й діяло на практиці» [1, с. 38]. 
У цьому контексті важливого значення для аналітико-методологічного забезпечення 
гармонізації законодавства України і ЄС набуває досвід колишніх країн-кандидатів на вступ 
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до ЄС. Зокрема, у Польщі розробку довгострокової програми наближення (гармонізації) 
законодавства до acquis ЄС було започатковано Комісією експертів з гармонізації польського 
права до права ЄС, створеною у 1994 р. Результатом її роботи стало укладення Методології 
здійснення заходів із наближення. Крім того, були розроблені Плани з гармонізації права 
Польщі і права ЄС та проведені аналітичні дослідження і переклад прецедентного права Суду 
ЄС і поступово усього масиву acquis ЄС та процесуальних норм права ЄС. При цьому acquis 
ЄС було поділено на дві частини: правові акти ЄС, які мають бути імплементовані до 
приєднання (переважно директиви), і правові акти, що будуть обов'язкові з моменту вступу 
Польщі в ЄС. У польському розумінні наближення - це рівень співпадіння змісту польського 
права і права ЄС. Комісія визначила, що можлива повна гармонізація - ідентичність основних 
положень права ЄС і польського права; повна відсутність гармонізації - відсутність 
відповідних положень у праві Польщі, або якщо польські основні правові положення 
суперечать положенням права ЄС; часткова гармонізація/часткова відсутність гармонізації 
(перехідні стани між повною гармонізацією та її відсутністю). Гармонізацію розуміють як 
процес, а не як стан, а рівень гармонізації - як ступінь її удосконалення [2, с. 122 - 126]. 

У Словаччині у 1995 р. було розроблено Методологію правового наближення, в якій 
визначені основні терміни і джерела права ЄС та головні принципи його дії. Методами 
наближення визнавалися наближення законів до положень установчих договорів, адаптація 
регламентів і рішень, імплементація директив (transposition) ЄС. При цьому орган, який подає 
проект, має впровадити загальні принципи, передбачені директивою, за допомогою закону або 
декрету, спрямованого на наближення (approximation ordinance). Допускають дві форми 
відхилень від положень директиви: відступ від термінології, якщо це приведе до прийняття 
термінологічно і лінгвістично правильного акта, за винятком суттєвої зміни змісту; відступ від 
змісту положень директиви, якщо це дозволено первинним правом ЄС чи положенням 
директиви [2, с. 126 - 135]. 

Гармонізація законодавства в Угорщині не обмежувалася основними сферами, 
охоплювала всю правову систему Угорщини і право ЄС (переважно директиви), зокрема, 
первинне право і прецедентне право Суду ЄС. Закони, які суперечили регламентам ЄС, було 
відмінено або змінено [2, с. 138, 139]. 

В Естонії, як й у Словаччині, була розроблена Методологія гармонізації естонського 
законодавства з правом ЄС. Під час гармонізації права із джерелами вторинного права ЄС 
рекомендувалося не змінювати тексти регламентів, які мають пряме застосування в ЄС. 
Регламенти ЄС були перекладені естонською мовою, однак не мали статусу офіційного 
перекладу. Регламенти були інкорпоровані у законодавство, але зазначалося, що воно набере 
чинності лише після вступу Естонії в ЄС. Серед методів впровадження права ЄС у право 
Естонії виокремлюють інкорпорацію (transposition) - перенесення правового тексту дослівно 
у національну правову систему або шляхом посилання у праві на міжнародну норму; і 
переформулювання (reformulation), використовуване з метою дотримання традицій 
національної правової системи і правової мови, що передбачає можливість виключати 
невідповідні частини і діяти згідно із національним правом. Відтак, вирізняють три ступені 
відповідності: 1) повна гармонізація - коли національне правове положення не суперечить за 
змістом праву ЄС, якщо усім положенням законодавства ЄС кореспондує національне 
законодавство; 2) часткова гармонізація, яка передбачає впровадження тільки найважливіших 
принципів права ЄС; 3) законодавство, що не відповідає праву ЄС, якщо існує невідповідність 
між положеннями права ЄС і національним правом та найбільш важливі принципи не 
впроваджено [2, с. 139 - 145]. 
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Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу», кожен законопроект, 
внесений до Верховної Ради України (далі - ВРУ), протягом семи днів має надсилатися до 
Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції для визначення його належності за предметом 
правового регулювання до сфер, правовідносини в яких регулюються правом ЄС. Такі 
законопроекти протягом трьох днів передаються до уповноваженого центрального органу 
виконавчої влади для підготовки у двадцятиденний термін експертного висновку щодо їх 
відповідності acquis ЄС. Водночас зазначено, що нормативно-правові акти, які суперечать 
acquis ЄС, можуть прийматися за наявності достатнього обґрунтування необхідності їх 
прийняття та на чітко визначений строк [3]. 

Спираючись на досвід держав-членів ЄС, доцільно розробити Методологію правового 
наближення (гармонізації) законодавства України до права ЄС, в якій визначити методи, 
засоби і способи гармонізації законодавства. 
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Утворення та правовий статус Львівської палати адвокатів у 1862 р. 
З історії України нам відомо, що зародження адвокатури на Галичині у другій половині 

XIX ст. відбувалося в дуже жорстких умовах і в постійних утисках австрійської влади. 
Важливо зазначити, що ніяке більше законодавство не ставило таких гострих вимог до 
адвоката як австрійське законодавство. Це гарно простежується з Закону про судоустрій 
Австрії 1781р., де зазначено, що адвокат повинен мати скінчені правничі стадії зі ступенем 
доктора прав, практику в адвоката та складений іспит. Цим законом було також створено 
«Korrektionsbuch» про негативну поведінку адвокатів, а також процедуру про нагляд за 
приватним життям і різноманітними виїздами правозахисників. Австрійська влада взагалі 
намагалася припинити розвиток цієї діяльності, бо вважала: «Die Advokaten sind im Staate ein 
Ubel», що у перекладі означає: «Адвокати це зло в державі». 

Незважаючи на різноманітні закони, надворні декрети, розпорядження австрійської 
влади, щодо обмеження кількості адвокатів у державі, правозахисники все ж таки отримали 
право на самостійність і незалежність у своїй роботі. У березні 1862 р. відбулися у Львові 
загальні збори адвокатів, на яких було засновану Львівську палату адвокатів, обрано її 
виконавчі органи і,звичайно, одразу як і в будь - якій іншій організації було розроблено 
правовий документ, який найчастіше називають статутом, що визначає її правовий статус. 
«Статут і порядок діяльності Львівської палати адвокатів» був затверджений міністерством 
юстиції Австрії. Він складається з 14 параграфів, а порядок діяльності з 25 параграфів. 

У Порядку було детально описано механізм роботи цієї палати , члени, які мали право 
входити до цієї організації, процедура виборів голови і членів відділу, а також про виконавчий 
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