
складається з письмової га усної частин. Особа вважає гься і н.нм
що успішно склала іспит, якщо у кінцевому результаті п.іир.м*
130 і більше балів. Після отримання Сертифіката про припиним*
статусу адвоката особа складає присягу перед апеляційним і\ (иц
Після цього молодий адвокат проходить іце дворічне сгажуванті «і
спеціальності і одержує посвідчення. Лише після цього Пою їм »
вноситься до списків ордену як повноправного члена.

Особа, що претендує на звання адвоката, не може бути І.И \
джена за діяння, несумісні з гідністю і порядністю. Також воп.і ш
може мати серйозні дисциплінарні або адміністративні просі) пмі
Це пов'язано з тим, що адвокати Франції від початку своєї помни
вирізнялась високим рівнем професійної смики. Вони сііоконніьу
дотримуються традицій своєї спільноти.Гідністю приватної осоки
є особисте надбання; гідністю адвокаїа є надбання усього сі.нп
(цеху) адвокатів. Крім того кандидат на посаду адвоката не може
займатися й діяльністю, що є несумісною з професією адвокам
(наприклад, бути підприємцем).

Статистичні дані свідчать, що станом на І січня 2012 р. н.і
герцюрії Франції було зареєстровано 53744 адвоката, що на 41%
більше ніж десять років і ому. У ціП державі кількість адвокаті
відповідно до кількості населення станови і ь співвідношення ! ад
вокат на 1200 чол., у той час як у Швейцарії цей показник стани
вить 1 адвокат на 930 чол., у Німеччині — на 530 чол., в Італії- н,і
280 чол., в Україні - на 150 чол.

Окрім юго передбачається обов'язкове страхування профе-
сійної цивільно-правової відповідальності адвокаїа. Мінімальний
розмір страхової суми складає 2 мільйони франків на рік на одного
адвоката. Сам договір страхування укладається зі страховою орга-
нізацією індивідуально адвокатом або ірупою адвокапв. У Фран-
ції існує ще один вид обов'язковою страхування адвокаіів, який
призначений для відшкодування грошових сум та цінних паперів,
одержаних адвокатом для виконання професійної діяльності. До-
говір страхування адвокатів у цьому випадку укладається колегі-
єю, членами якої вони є. В цілому, сірахова виплата посіраждало-
му здійснюється тільки за рішенням суду.

Окрім того, Франція стала колискою, ще багатьох новел у
сфері адвокатської діяльнос і і, що зумовили не іількп вростання
ефективності діяльності адвокатури, а й збільшили чисельність
представників даної професії та підвищили їх життєвий рівень.
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Таким чином, увесь шлях, пройдений французькою .І не і и
рию, забезпечив своїй спільноті високий рівень незалежносп. ІЮІ-..І
і \ і а довге існування.Сучасна адвокатура зазнає «нове перероджен-
ня» зі збереженням усіх найкращих традицій, ефектпвнісіь яких
підтвердилась часом. Розцінок адвокаіури Франції може послугу-
вати розвитку української адвокатури, посприяти її самооргані зацік
<іка. можпнво. через багато років послужить зразком комусь іще.

І(иіпцо«а А.В.
кандидат юридичних наук асистент кафе<)ри оргишшци судових

та правоохоронних органів Національного мнвсрсішичну
«Юридична академія України імені Яросчава Мудрого»

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ
ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ

Проблема правового, зокрема міжнародно-правового захисту
прав адвокаіів набула особливої актуальності для України. З мо-
менту вступу до Ради Свропн у 1996 р.. підписання, а потім ра-
іінфікування Європейської конвенції про захисі прав людини та
основоположних свобод у 1997 р.. Україна обрала курс на макси-
мальне наближення свою законодавства до міжнародних сіандар-

тів європейських держав
До цьоіо доклали чимало зусиль всесвітньо відомі наші

співвіічизпіікп-іористи - В. Корецькнй (академік Академії наук
УРСР, засновник Інсіитуту держави і права Академії на\к УРСР
і впродовж багаіьох років його директор, основоположник україн-
ської ШКОІІП міжнародного права, член Міжнародного суду ООІІ,
представник СРСР у Комісії ООП з прав людини в 1947-1949 рр.)
і 11. Подбаймо (професор, завідувач кафедри теорії держави і прана
Київською університету ім. Т.Г. Шевченка, який у 1958-1968 рр.
був постійним представником УРСР в Комісії 0011 з прав людини
і яком> в 1968 р було присуджено премію ООП за видатний осо-
бистії внесок у справу захист) прав і свобод ііюдипи).

Після ратифікації Конвенції про зачисі прав людини іаосно-
воиоиожних свобод і ряда доповнюючих Протоколів до неї, укра-
їнські громадяни і а юридичні особи отримали право на звернення
до Європейською суду з прав людини з позовом на неправомірні
дії державних оріапів України, які порипую і ь їх права.Рішення
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Свроиейського с>ду з прав людини слугують взірцевими сіап і.ц>
тами для судових і а правоохоронних оріапів, адвокатів та пр,ш>>
захисників.

Конвенція не місгигь окремої норми про права адвокаті і .і
рантоваиі нею права і свободи макмь загальнолюдський хараки р
Однак преценденгна практика Європейського суду з прав лютіш
в тлумаченні нею застосування окремих норм Конвенції (сі а 111 <•
8, 10, 11) та передбачених ними прав, забезпечує режим носши-н..
го захисту міх прав адвокатів, які в національному українсі.кочк
законодавстві _\ мовно іменуються професійними правами адвокат
її гарантіями адвокатської діяльності. Гак Європейський суд ч пр н«
людини створений для забезпечення забов'язань держав-члеіми
прийнятих у відповідності з Конвенцією.

Гарантії професійної діяльнос і і адвокатів містяться також і »
інших міжнародно-правових актах, наприклад, у статтях 16, І / ІК
«Основних принципів ООН щодо ролі юрист ів», прийнятих на \ III
Конгресі ООІІ із запобігання злочинам у 1990 році де закріплено

Уряди маюіь забезпечити адвокатам:
а) можливісіь здійснювати їх професійні обов'язки бе! з.і »і

кування, перешкод, переслід\вання іа неналежною втручання.
б) можливість вільно пересуватись і спілкуваінсь зі своїм к н

снгом у своїй країні та за кордоном;
в) виключення можливості піддавати покаранню або иоір«.

жувати йоіо застосуванням і а можливості обвинувачення, .і ІМІ
ністративннх, економічних та інших санкцій за дії, здійснюи.нн
відповідно до визнаних професійних обов'язків, стандаріін і,»
етичних норм (ст. 16).

Там, де безпека адвокатів перебуває під заі розою у ЧВЯ'ІІЛ і
виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекв.ішн
захищені владою (ст. 17).

Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами таїхсир.і
вами у зв'язку з виконанням професійних обов'язків (ст. 18).

Іншим джерелом міжнародною права, застосованим допрій
адвокатів, с Декларація ООН «1 Іро право і обов'я зок окремих <н и.
груп та органів суспільства підтримувати і захищати загальновм >
пані права людини і основні свободи». Ця Декларація закріпні..,
широкий спектр гарантій здійснення право захисної діяльнос 11 і <
вказує, що кожном) захиснику прав людини, у зв'язку з йоіо ш і
повідною діяльпісію, також має бумі гарантоване право на попиті
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ічпсг як в теорії (на законодавчому рівні), так і на практиці проти
-> (ь-якого насильства чи переслідування. В цьому акіі окреслено
мшкретні обов"язки держав щодо гарантій прав захисників і на-

мі юшено, що держави поряд із негативними обов'язками (невгру-
• шия, не переслідування тощо) несуть і позитивний обов'язок -

проводити розслідування у випадках можливих пор>шень прав,
і ірантованих Декларацією.

Таким чином, підводячи підсумок, ми можемо зазначити, що
і пчерпавши всі можливі національні засоби правового захисту, ко-
. єн (в тому числі і адвокат) має право звернутися за захистом своїх

прав і свобод до відповідних міжнародних установ чи до відповід-
іпх органів міжнародних організацій, членом або > часником яких

• N'країна (ч. 4 ст. 55 Конституції України).

Клименко А. С.
студент 3-го курси юридического кочледжа

ІІацііо)ісі'іь}ю<4) унішерсшжти «О<іесския юридическа академия»

ПОРЯДОК ДОПУСКА АДВОКАТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
К АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬІЮСТИ

О необходимостп реформпрования сисіемьі украинскоп
і івокатурьі говорили давно, по только в 2012 году, парламент при-
і-іч Закон «Об адвокатуро и адвокагекон деятельности». В Законе
пхранились позитнвньїе наработки предьідущих проектов, а так
І? - огражепьі демокраіические евроиейские стандарти, касаю-
міеся организацин деятельносіи адвокагурьі.

Согласно положенням статьи 2 предьідущего Закона адвока-
ц.\і может бьггь лицо, которое в Украине получило евпдетельство
• • праве на занятие адвокатской дсятельностью. В Ст.6 нового За-
і .ліа, онределяющего понятие адвоката, ')то положение >же отсут-
• і вует. Є другой сгороньї,' и в старом законе еще в 2006 году бьілн
її ІЬЯІЬІ ссьілки наобязательное гражданство Укранньї у адвокатов.

Тенерь статьи 59-61 нового Закона бопес четко регулир)юг
...ювіїя деятельносіи и статус иносгранньїх адвока гов.

Адвокатьі-иностранцьі, пзьявнвшие желание занимагь-
> адвокатской деятельностью на терригорни нашого юсудар-
і на в нервую очередь должньї обратитея в квалификационно-

інсцінілинарную комиссию адвокатури, по месту жптельства илп
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