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Л4оі"й дpJ-'JІClflti Нінель /vfuxait.-1inнi 

за терпішrя, [ЮJуніння і niдmpll..llk.J' 

n р н с в я чу ю. 

Автор 

Вступ 

Задум написати таку книгу виношувався декілька років. Коли я пра
пював над історією а;\вокюури Гапичини, мені пашастило ві;щайти в пе
ріодичних виданнях ХІХ-ХХ ст. рідкісний матеріал, про який вітчизня
ний чита'l не міг навіть здогадуватися. Це й наштовхнуло мене наnисати 

нарис про адвокатуру держав, визначальних, на мій nогляд, у системі 
євроnейських здвокатур- Аюлії, Німеччини та Франції. 

Демократизш~ія українськш·о сусnільства вимагає докорінно!" ·jміни 
поглядів на інститут адвокатури в системі охорони законних інтересів 
громадян і організації. Від того, наскільки сильною є адвокатура, як вона 
організована і в законодавчому порядку захишсна, ·_шачною мірою зале
жить впеинснісп. наших громадян у своєму завтрашньому дні. 

З цих міркувань історія розвитку зарубіжної адвокатури буде для 
українсько1·о читача не лише щкавою, а й nов~шш.ною 1 рІзних оричин. 
Ознайомлення, наnриклад, з kторією виниюІсння, боротьби за своє існу
вання ні~1ецької адвокатури дає nідстави [{ЛЯ висновку: намагання одер

жавшовати, утискувати адвокатуру як стан неодf\.1інно породжус у громадян 
сумІІіІ:J: а •ш зr-.юже хтось захистити їх від свавілля чинов1шкіu? А після 

Другої світової війни німецька адвокатура 1дійснює у своєму розвип<у 
«Стрибою) від невnевненості до створення провідної адвоюпури ссреJІ 
адвокатур Європсйсt.коJ·о Союзу. Адвокатура Німеччини надає реальну 
даномогу адвокатурам новоприйнятих до Європейського Союзу держав в 
імплементації ]"хнього законо;щвства до ви~юг nрава ЄС. СьогодІІі алио

катура ФРН-- це ІІОнад llO п1с. адвокатів. Такої кількості своїх чпенів не 
має жодна країна ЄС. Усе це не може не "Захоплювати тих, хто цікавиться 
ІІІСТІПУТО~1 а:нюкатури. 

Яскрав11й нрикла;J, адвоюпура Лю·лії. Д;tя укра1·нського читача ІШ}t

·шичайІю цікаво буде ді:шашс}І, шо існування інсІиtуту адиокатури у цій 

державі не орегу;н~оваtю окремим зако1юм нро адвокатуру, і1 діяЛJ,нісп .. 
вrеІ·у;ІІ,ована сuтня:vш ~вІІчаїв адвокаІ·ськоІ·о життя. які ведуrь свііі Іюча

нж ше -~ чаt:ів Середньовіччя. АІ1rліІ1сІ>кому а,щокюові нема Іютрсбн 

ІІСІ3ІЮВ.:ІЮВаПІ -~а()оrоtІІІі ІірИrІНС~І ЩОЛО ЖИТТЯ адВОКатури. J ІlОКОЛіІІІІЯ В 
'''жоління ІІсредаються національні ·1вичаї адвокатури, нкі свято -~бepira

H)JJ,cя і ІІрІІ:>.JІЮЖуtmІ,СЯ. Переважна більшість Rисоюt:х :tержавІІІіх посЗ)1, 
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у І О \І У ч исні cy;t,Ii н ВL·rхшшої _ r~шкr r, r rprп1 ra •rаю r І,с>J -~ ІJІІ.кн -~ • вtс: 1<1 аю~о
катів. І це Іuкож наніона;rІ.на rp<1..'LI!!Ii>І. І~с r-.южс ()упr rrorPra;rr.ннм не 
r і_•Іr_.юr _г~ля у~-.:рзїнсr.кої ;r,-tнОІіЯІУ/)ІІ. Ma6y1r., ІІl' скажеІІІ кр<ШlС одним рс
чснrrн!\1 ІІ[1О алrюкаrуру Лнr·.rії. ніж нс "3робив ноm,ськніі icІ'L)prrк a}tвoкa

r·yprr Ян !{он: ц\ op,'t<r -~і сrюп1 вІrсокtн tІ і l!C3aJJcжнor о становища, -3і своєї 

ІІp<i,'LtiH!ll,l)Ї !рСІ)НІ1lіЇ, ·:і СІН~\ Ї Jtі.!ІКОВИГ() (!Р,ТОІІОМ!ЮЇ Щ1І'<Ші·шнії. 'J тіt·Ї ІЗаЖ

.11\ВОЇ ро"їі, >rку вi.tir рас н суспіш,ноJ\І)' і ,-rсржавrю~ІУ ж11тті cвOf·J· віТ'нП

ІІІІ. а Ін mJiLІ.к<r щtвоюr r·yra І юсілас •or не н~ІііІrсрнrс міt:цс ccpc_:t своїх 
Ct:CTt~J1)> 

1-!с :\tcrrнr rtіканшо 1_· історія фраІ-щуJької аJtкокатурн. ІІочиІІаrочн ше -~ 
ХІ\1 с r·. фp~ll-JU)ПLКІ LІ,'tвокати віцстоюrйПІІ нсза.1ежніп L адuок;:нсІ,кОІ о 

С'ІаJІу, <ШТОІ-10\ІНіСІh СВОЄЇ ді}L.~1ЬНОС!і. ~<JL'-I;LИ !)-'.\-1~1!!і:Н•,ІУ !~ 'JJiiiJcHCII!Іi 11р<І
І--ІО'~а.\ИLІН1Х функці(!. Саі\·1~ фраНІl)'ЗL>кого а,'LІ:ЮК<!Та Інона каноні-юнано як 

патрона аююкатури, якнй навітh у жорсгокі часн Ссрсдш.овіч•tя СВ}ІТО 
дLнрнму~нався моралJ,ІІО-L'Л1'LШІХ І!ОрІ\І аююка u.:J,J(OJ о стану. ;\..Jвока гура 

ФраІІІLії в усі часн. бе·~ ІІL'рсбі"'ІьшсtІШІ, буна сфскпннші\t 'ІИІІШ1КоІ\І у 
'Здіііснснні ІІравосу,'І.ЛЯ та -~а:-он:ту ·шконннх rrp;ш і інтересів гро!\Іадян. 

ІlршюІювашІіі І!Осібннк може бу1н кІІкорисІано щш викжщанні ціно

го ряду ІШВЧШІЬІІІ-ІХ )ІІ!СІUІІІ:Іін: і<:торія дсрtюши і нрава ·шрубіжних країн. 

кримінальниіі 11pouec, а,цвок~н-JахнсІ-нrк у кримін~шІ-,ІJОІ\ІУ ІІроІrссі, прсшо
Jахисна діЯJІLНісп, адвокапс сулона 11ро~нша uлноюJІ·а, ісІl)рія ;щвоюJ.ту

ри, алвокато~юІ·ія тошо. Са.\ІС враховуючи не, :-.нІ h:Оротко Ію;щrмо ОІЛ5Ц 

поліпІ'ІІІОЇ 1а сулової l'НСІсмн Лнr·JІії, НіІ\ІСччишІ 1а Франції. ltc .аасп, 
-~моr·у )і KOMII"leKCi RHKOJ1ИCJ-JПI М~ПСріаJІ і ЩНJ ІН!КJ!а)ЩІІІіі l'ІIOpi;tiiL'IIИ\ 

шшчальних ;Ш'-.:ШІІІЛіІІ (нанрикJІ~щ. ор1 zшt·sauiя судоної СІ1r.:тс:о.н1). 

У кіІІІ(і \JOCi6ІH!K<J IIO,'tQJIO шачну кіm,кісп, ІІОJlі'.Іа·І ИВІЮ-ІІраІ::ЮІ:ШХ ак
ТіВ. що врсІ·уjJьовуюп_, ,:tіяльніс·Іь ~ЦІюк;лури Ніі>.ІСЧЧІІШr та Франції, а 
'13КОЖ ІІраtН!JІа, ·_ш ЯКJІМИ !Ipatt!OIOП, ЄВJlО!!СІіські <l){І:ЮКаїИ Ші їСJ11ПОріЇ 
країн СвронсйсLкого Снівл>вариства. Ue СІ!J1ІІЯ111!'1-ІС більш попшб_;JСІ:Ю\1)' 

винчсІІІІЮ окрсчих сторіІІ ІІрофсL'іЙІюЇ ;tіюІьІ:шс·І і єнро1Іейськоп1 адвока1 а. 

JІавчаJІьний носібник бу,1с корІІСШ\1'.1 ;ця а~~вокатів, студентів, асніран

тів, викладачів юри..r.tнч.них факу.ІJЬтетів винtи.х нанчш1ьних ·_{<ІКJІ<щін. усІх. 

хто uіюшитм.:я сучасJШі'.ІИ Іlро()ш:~мш\Ш ·шрубіжІІОЇ адвокатури. 
Внслов;JЮЮ щиру вдячність -~J слушні ·_шувткс-ння і нобажання, ~роG

:н:ні професоро!'І-І Н. С. Ку;н,чІщькІІ\І 1<.1 нрофссором В. Т. Нором пі,'l чаr.: 
пщпповю1 посібш1ка ~ю оІІубткування. 



АНГЛІЯ' 

1. Коротка історико-правова довідка 

Британські острови в середині І ст. були :швойовані Римом і не
рстворсні на йо1·о провіннії. Римське завоювання не 3алишшю по

мітного сліду в політичній та правовій історії Англії. 
У другій половині ІІІ ст. британські острови піддалися нашестю 

1 срманських племен: фризіф, саксів і ютів. 
У VI- VII ст. на британських островах уже було сім англосак

сонсt.юtх J(сржав (гсптаrхій): Кент - королівство ютів на півл.ен
ІІому схо.ні ЛІІІ'нії; три королівства саксів- Суссекс на півдні, Уес
~·ею.: ІІа ·шхолі, Е<..:сскс на сході; три королівства анг~tів -· Східна 
Л111 ні >І і ІІортумбсрлснд на півночі та Мерсі я на Заході. Шотландія 

іі Ycm,c були самостійними королівствами. 
Більші -за ро:шіром територіальні одиниці на-зивались графствами 

(скирами, шайрами). В них скликалнея народні збори (мати або гемо

тн), якими керували виборні слдермсни з родово·і знаті. Багатий об

нtинник називався гпафордом (сеньйорам, nаном), пізніше- лордом.' 
У другій по;ювині VI ст. частина корінного населення (кельти) 

·шилася з гер;..шннями 1 втратила свою r-.·юву й культуру. 

Кентський коrюль Етсльбсрт :ш нідтримки франкських дружин 
у середині VI ст. домігся nеремоги над Ессексом. Наприкінці VII ст. 
королю Уссскса ~даJюся об'єднати значну частину Англії, завою
вавши Кент, Суссскс та Ессекс. 

1 У наукові !'і літературі н;лва пержатІ частіше вжшшєп,ся як «Сnолучене 
королівство В~.::mІкобрt-ІІ·анії і Північної Ірландії)). При цьому виділяють такі 
осtювні а_т .. tіtІістративІю-тсриторіа.lьІІі одиниці коро"тівства: АІІгліІо, Уельс. 
ІІІоттнщІю, Пінні 1 ІНУ Ірж1н.аіІо. У посібнику йдеться в ос•ювно~·ІУ npo АtІг
ІІію і Ycm,c, ІІJЮІС не 6:.-дс--.ю омнна:п1 Н Lllотландію Лі Північну Ірландію, 

пюно ви еві' JІЮН<ІlІ/І'Ф,',\ІІ) ІІСНІІі особливості них територій. 
~ Фo)OJ)(m А". 1· ІсІРрія .1сржавІІ і пра:ви ·.шрубіжІІІІХ країн.- К.. 1994. 

(. 248. 
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За ...:ороля ПОЧ<І.іІ3 :шсіш.tлІ рала ·~наті - уіІІІСJІ(f,'('_Н()І1l, n унрав
_'Іінні 3pocJJa рот) королівських чшювннкін.. Гlонср~лніх внfюрних 
С.'l}l.СрІ\.·ІСІІів 3а.чінено шсрифш..tи, яких прІЛШJчзв корот). 

У І О І 7 р. ;1атськиІі корш1ь Кнут (І О 17- І 035 рр.) ·,;шо:юлш усі по 
ЛНІ л ією і став королем. Rін 1yr-.tin знайти сні.rJьну мову 1 ~tіснсвою 
1НаТТІО, ПрОІ'ШІОСИВ рівність 3а 'ЗQ.КОНО\1. Проте аНІлііІні ШІГНШІН 
загарбннків-;~атчан і пропшосили С[юі\t королем [дуарда Сновіл
ІІнка ( 1042-1066 рр.). 

Нас гунними загарбниками Англії вияви;шся французи. ВіньгеJІьм 
Норманський конфіскував воло;1іння місневої знаті. Серед всJшких 
васалів уже не було жоднш·о англосакса. Частина конфіскованих 
-~емсль увійшла до королшськш·о домену. Міста були оголошенj 
також <шенами короля». 

У І 069 р. ві;lбулося народне повстання проти короля. Вільгельм 
вважав англосаксів головними заколотниками, нін позбавив баро
нів nрава самостійно нередавати свої баронії у спадщину. Спадко
ємець отримував землю лише вгд короля. еллачуючи за доnуск до 

спадщини особливу суму- рельєф. 

У І 088 р. Вільгельм оголосив себе верховним власником землі 
в державі. Оскільки землю міг данати тільки король, то цим самим 
ВільгеJІЬМ зміг nривинити нриватні війни між феодалами. 

У І 086 р. у країні було проведено перепис населення і земельних 
володінь, підсумки якого було поміІІІено в «Книгу страшного суду». 

У цей час у країні nроживало близько І ,5 млн чоловік. Л ишс 12% се
лян були сокменами, тобто вільними, що псребувми під юрисдикцією 
сюрдів; 70% населення становили феодальна залежні держателі: 
вілани. бордарії, коттерн й котссти. Зберігся прошарок рабів- сервів.' 

Після смерті Вільгельма І·енріх І Плантагенет (1100-1135 рр.) 
·_шернувся до населення країни :{ маніфестом, який більше відомий 
як Хартія вольностей Генріха І. Він обіцяв народові дотримуватися 

шконів легендарного короля Едуарда. За часів Генріха І регуляр
І-ю, тричі на рік, скликали Rелику ралу, на якій засідали вищі світ
ські й духовні лорди. Думка ради не мала обов 'язково) си .. 1и. По
точні судові й фінансові сврави король вирішував у Малій курії, 
ДО СКJJаду ЯКОЇ ВХО}'{ИЛИ ЙОГО прибіЧНИКИ. 

Колегію очолював юстиціарій -- головний помічник короля. 

Йому nідnоря;tковувалися канцлер і скарбник. Посаду канцлера 
·ш1вичай посіда..rш духовна особа, яка одночасно була і секретарем 

І Федоров к. г І_tит nrаня.- С. 250--151. 
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монарха. ЗСJ. часів Генріха І та його спадкосJ\щін канцлер виконував 

фуикнії державного секретаря. 
Королівські курії ро>'їжджали графствами, скликали там :~бори 

вільних підданих. контрошовали діяльність шерифів. приймали 
>всрнсння до короля тощо. 

Соніальний склад англійськшо суспільства був неоднорідним. 
У селах зберігалася невелика категорія вільних селян фригольдерів 
(trcchold, від free- вільний, lюld- володіющ утримувщтя), вдас
ників невеликих ділянок землі. Більшjсть селянства становили ко

ІІІІШІьдери (copyhold, від сору · копія, тобто утримування згідно 
·1 копією, випискою з протоколу), спадкові утримувачі землі. І пер
ІІІі, і другі називали себе йоменами. Вони зобов'язувалися СІІлачу

вапІ лордам грошову ренту в розМІрах, ветоновлених за угодами іі 
·шнчасм. 

ІНс о;щу 1руиу селян становили орендатори - лізrольдери, які 
ІІНІМ<ІJІІІ ·1смлю у щнів на умовах короткотривалої або довготри
ва но! орL'ІЩН. 

Ііа НL'jНІІІІІІі офіІtійно ви·шаної icpapxil" стояло дворянство, яке 
ІІоJtІІоtrІосІ. ІІа лва rю·~рали: Jшщс (nobi1es шajores) і нижче (nobiJes 
ІІІІІІОІС~) )(о ІІLJШІОІ О ІІШІLЖ\ЩИ ТИТуЛОВаНі рОДИ, ЯКі МалИ СП3ДКО

ІН' rІp;ttю ';tcщa·r 11 в ІІ;Іпm і JІОрf(ів (пери),- герцоги, графи, маркі3и, 
ІЩ(ОІП 11, (J<Ір011Н. 1 

1/іс:шІ с:мсрті І·свріха І в країні почалися між феодалами між

усобні війни. Снираючись на найманців і:< Фландрії, феодали фак

ІІІ'ІІЮ рсУJділили країну на дві частини. Дрібні феодали-рицарі 
,., раж11али від свавілля баронів і вбачали в монархії захист від ти
ранії баронів. 

Засновник нової англійської королівської династії Плантагене

І ів Генріх 11 граф Анжуйський ( 1154-1189 рр.) у другій половині 
Х 11 ст. повів рішучу боротьбу з баронами. Він вислав із країни 
ф ІІШІЛ.нсрських найr-.-tаннів. тнбавив багатьох бщюнів їхніх воло
)tІ!ІІ., ·~містив більшість ІІІерифів, злійснив сул.ову і військову ре

форми. 

ІІіллисання короле!'І-·І Іоанном Бет~еr-.-1спьним Великої xRpl ії 
ІШJІІ,ностей не нрнпишt;ю з;ювживань владою 3 боку короля. Ген
ріх ІІІ, що став на престолі, вважав L:сбс мало ·.ш'язаним із ціпо Хар

І І< ю. У 1258 р. нротн Генріха ІІІ буJю вчинено черговиіі внетун 

1 f,:ІJIOKtЖ К)рііІ, 1/иm.·ІІ>Оf:mни Лі.1ія Нариси історії Англії Нового часу. 
ІІІ.І\111, 200!1.-- с 4--5. 
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фсою.шіи. Нонн вимаrаJІИ скликання :шгальної ради усіх баронів 
для нерсбу.аови в крсйні, щоб :~анобіІТИ будь-якому ·.шовживанню 

з боку корони. 
Рада, що тепер нюивалася парлшtеІІmом, зібралася у 1258 р. в 

Оксфорлі. В історію иона ввійшла нід назвою «Божевільної», або 
«Скаженої», чсrс·~ бурхливі дебати nід час засідань. Парламент роз
робив так шані Оксфордські провізії, якими передбачалось ство
рення нри монархії tюстійної Ради n'ятнадцяти, обов'язком якої 

було ІІашпн добросовісні поради королю щодо «керівництва дср
жшюю». Лля виріmсння найважливіших СІІрав треба було тричі на 

рІк скликати nар;шмеІп. До його складу входили 27 чоловік 

( 15 ноетійних •шенів Ради і 12 чоловік, яких обиршІИ барони). Ни
щі посалоиі особи (канцлер, великий юстиціаrій, скарбник коро

JІівсt ва, шерифи) призначалися строком на плин рік і несли відnо
віл~нн~ність пt.::рсд короною й Радою n'ятналІ~яти. 1 

Парламенту як судовому органу вщводилася скромна роль. 
Збережені джсре .. 1а свідчать, що cyJlOBi справи рснгля)lШШСЯ не 
нілим парламентом, а на королівській раді, рішення же фіксуві:uю 
волю короня. LЦоІІрапда, окремі СІІрави нарлuмент мі1· сJІухати u 
noвнol\·ty сю1аді. Так буJю при розгляді с11рави князя УсJІ6СЬкого, 
який очолив повстшІня 1283 р.~ Це була вища апстщійна інстанuія. 

У 1352 р. парламент ро1ділився на нерхпю тпату лорд ін (псріR) 
і lfll,1ІCHIO nшшll1)' общин. 

Порядок участі у виборах до палати общин у 1·рафствах було 
·шконодавчо закріплено у 1430 r. 

Монарх повинен був звітувати перед палатечо общин щодо 
окремих питань своєї дія.сІьності, наприклал., про витрати бюлжет
них коштів. У 1322 р. бу.то нстановлено, що без згоди парламенту 
не мог"то бути внесено зміни до статутів. Починаючи :< ІЗІ! р. 
пrизначення на вищі державні посади відбувалося -~і зголи nарла
~ленту. Монарх ~·tав право накладати вето на прийняті пар.rшмснтом 
·~акони. Поступово ПЩ1Ш1мент ломігся права брати участь і в "З~ко
нолавчій ішщапш1. 

ІІорманське ·шво ювання в І 066 р. і нроголошення 1·ерцога Віль

гельма англійським королем мало значний вІІлив на ІюдшІьшу ІС

торію англійської дсржани. Вона рu·шнвшшся Зі.і "І ими самими ·.ш-

1 Федорm1 К. Г Циr. nраця. С 258. 
~ Б_\.-'lІнона Е. В. Вu·.шиюювснис <ШrлийскоІ о парламента.- М., 1960. 

с. 473. 
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конами, що й середньовічні континентальні держави, але водно
час мала свої особливості: ранню централізацію~ майже відсутню 
феодальну роздробленість; швидкий розвиток публічних начал 
королівської влали. 1 

Англія з часів норманського завоювання не знала іноземного 
вторгнення. Її правові інститути, адміністративна та юридична си

. 2 
стеми не зазнали значного впливу зовнІ. 

Злочинів в англійському селі в XIV ст. було багато. Найбільше 
було злочинів, пов'язаних із небажанням виконувати вказівки 
курії шодо різних обов'язків: чистка каналів, очисних ям. Іншим 
nоширеним видом злочину була неявка до суду (в маноріальну 
курію) для скла,'tання nрисяги лорду й nроведення на його ко
ристь певних оплат.J 

]вичаї і традиції свято виконувалися в англійському сусnіль
l' п1і 'і т:шнини. JI,o тих, хто їх порушував, застосовувалися суворі 
І:Іхо;ІІІ в1шиву. Так, маноріальний звичай вимагав від кожного 

"І"'''"""'"' 11 Мl'жах свого манору. Селянин Ричард Пейдж у \391 р. 
t:ІІІІІІІІІІІІ ма110р і tJc·s ЩУ!ВШІУ лорда проживав в інІUому місці. Се
ІІІІІІІІІІ<І t1yІro оІІІІ рафова11о і нака1ано nовернутися на старе місце 
Іtро,ІшІшІІшІ. Інших сt:шІІІ І!Іоrн~І'!а і Jlжшш було ув'язнено за від-
1\.-НІ"У 1 І(JОІЮІІІаІ н у своему м:.нюр1. Не витрим3вши умов ув'язнення, 
l"І..'.І]}ІШІ ІЮК<ІЮІІІОІ. Їх {ІуJІО ЛОLТЩШСНО В МЗНОр, де ВОНИ В куріЇ ПpO
l'IIJI\1 ІІрощсння, сюшли лорду nрисягу, окрІм цього заплатшш вс

ІІІІкиіі штраф, який дорівнював за ціною 20 коровам.~ 
У той час ще не існувало чі1кого ро3мсжування компетенції 

МІЖ рі3ними гілками влади. Маноріальне правосуддя було npepo
' а1ивою володаря манору, так само як королівське nравосудля бу
JЮ 11рерогативою короля, а церковне- паnи. 

Сама курія складалася зі всіх членів манору, починаючи з сень
іюра і його заступника стюарда і закінчуючи останнім сервом. 
l 'уJ\дями були всі. Усі мали обов'язок бути nрисутніми на суді 
1 судити, як частину пкої новинності треба було вносити на 
,,ористь місцевого nоміщика (JЛату. Р-ішення ІІрІІймалися усім за
Ішюм. 

1 Бостаи Л. Л4 .. ь·остст С. К. kторія лсrжавн і права :шрубіжних країн.-
1(, ~11114.- С І ~9. 

Федоро6 к. г ЦІп. пrаІ(Н. с. 247. 
1 Нuно~-.:,гтю М. В. ПрсстушІСІШЯ и ІШКJ"З<шия в английскоІ\.t маноре конца 

\І\' в і Право в срс~ансвскоrюм мире.-- Санкт-Петсрбvрг, 2001.-- С. 38. 
1 /":Іч само.- С. 4fl-41. -
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Манuріа11ьна курія не лише ·1дійсшовшш правосу дllЯ, а й вида
ва..1а усні інструкuії, які слш3ли ]ВИЧаf·вим правом. 

В Англії об'єктивні передумови до утворення нової форми фе
одальної держав~І монархії ночали складатися ще на початку 

ХІІІ ст. НанрикінІ{і XV ст. в Англії установилась абсолютна мо
нархія. Під час війни Червоної й Білої троянд, яка тривала 30 ро
ків (1455-1485 рр.), відбулося 12 кровопролитних боїв, в яких 
було знищено майже всю феодальну знать. Коли Генріх VII 
Тодор унершс скликав парламент, у палаті лордів налічувалось 
лише 29 світських нерів.' Саме Генріх VII був першим автори
тарним королем ЛІІІ'Лії. Йш·о спадкосмець Генріх VI/l у І 534 р. 
ршірвав НЩІЮСИІІИ з Ватиканом, проголосив себе главою англі

канської церкви, тим самим поширив свою владу на церковних 
магнатІв. 

Англійський клір перетворився на службовців державного шш

рату. Конвекції вищого духовенства можна було скликати тільки 
·ш наказом короля. 

Король призначив свого фаворита Т. Кромвеля генеральним ві

карісм. З 1535 р. справами церкви почав відати замість архієпис

копа Кентерберійський вікарій. Згідно з інструкцісю Кромвеля, 

священики почали виконувати іlеякі функції муніципальних рад-. . 
НИКІВ на МІСЦЯХ. 

Дочка Генріха Vlll Єлизавета 1 царювала майже піввіку (1558-
1603 рр.). За часів їі nравління остаточно установився абсолютизм. 

Іlротягом 24-річного правління Генріха VIII парламент скли
кався лише 7 разів, а за 45 років перебування на троні Єлизавети І 
JІИІІІС І О разів. 

У 1539 р. король дістав нраво одноосібно видавати ор;юнанси й 
прокламації, які мали силу закону. 

Однак у 1604 р. nалата общин прийняла петицію, в якій зазна
чала, що парламент скликається не з милосп короля, а завляки 

нравам і віньнuс1 ям, які належать піл:лани~·t. Додеrжувати їх -
найперший обов'язок монарха.~ 

За часів nравління перших королів із династії Стюар,І\ів (Яків І і 
Карл І- 1603-1649 рр.) в Англії виникла загальнонаніон<Llьна кри
'3а у формі ноліти4ного nротистояння між абсолюлюю монархією і 
новими модсрні_зованими верствами сусшльства. В Англії створи-

10 

1 Фt:дvров КГ. lLит. праця.- С. 266. 
2 Там само.- С. 270. 



лися умови ревплюніііної снтуаt!ії. Роль революційних натхненни
КІВ належала нуританам -- англійським кальвіністам. Однак під час 
революнійних подій nуританізм розколовся. Пресвітеріаии, які 
представляли велику буржуюію й земельну аристократію, пропо
відували ідею конституційної монархії, індепенденти - представ

ники середньої й дрібної буржуюії - у uілому були згодні з ідеєю 
конституційної монархії, але водночас пропагували виборчу рефор
му, визнання за вільною людиною таких прав, як свобода совісті, 
слова тощо. Лсвенери - найбільш радикальне крило, що ноеднува

ло ремісників~ ві11ьних селян,- вимагали встановлення реснубліки~ 
rнвноправвосп ВСІХ громадян. 

У країні розпочалася громадянська війна, спо•Іатку перша 
( 1642- І 646 рр.), а потім і друга в І 648 р. Відповідно до Акта від 
І'! травня 1649 р. в Авглії встановлювалася нова система влади, в 
~ІJ(ій П))ІОВним елементом виступав парламент, ІЦО складаRся з од

ІJн·ї ІІ:шаІІІ 1ромал. Парламент зосередив у собі всю новноту влади, 

'''''''о'Іаtо'''' орІ-аІІі·шнію уряду й адміністрації~ керівництво армією 
111 '' ІІІІІ.ІІ і 1 с vю нщ і і І<ОІ ПflШІІ-., королівський абсолютизм змінився 
щtарІІіІМСІІІ Сf,І;,ІІМ а(ІСОJІІОПІ'іМ0М)). 1 

Іt11щ:1 ІІІІІ;.он:ш•tа BJІaJl:t Іtсрснав;:шася Держанній раді з 41 члена. 
І'<~.ІІІІІІІ''' оtІІtр;tІІІІпt ІІарІІамсІпом на олинрік із військових, юрис
І ІІІ, у•ІСІІ\1\. 

ІІОJІІТІІ'ІІІа оІсІсма нової республіки була нестабільною. Нові 
коІІІj>ісканії земель, ро3продаж королівських земеJІЬ, загарбниць

"" віііна в Ірландії перстворили значну частину інденсндентів 
на вслІtких земельних власниюв, яю прагнули nриnинення ре

ІІОJІЮЦІІ. 

Для левелерів, котрі виражали інтереси широких мас народу, 

rrроголошення республіки, навпаки, було лише початковим етапом 
Сюротьби за здійснення буржуазно-демократичних перетворень. 
У t!ИХ умовах індепенденти вдалися до встановлення режиму дик
""УРИ, шо бу•1а прикрита nроголошенням «протекторату». Але 
ІІрО!римався неіірежим лише до 1660 р.- до реставранії монархії 

l'11оардів. За :шлумом реставраторів монархії, остання мала бути 
конслпуuійною 1 1·арантувати неrюрушність головних завоюванh 
рсволюнії. Справді. у так ·шаній Бродській дсклараuії 1660 р. новий 
король Карл 11 обіцяв, що питання про утримання армії, щодо зе-
1\1~:11> роялістів, прощення учасників револЮІ{іЇ і про віrul:новіду-

1 /,'останЛ. Л4.. Бостип СК Uит. праня.- К., 2004.- С. 312. 
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вання заnишаться в компетенції парламенту. Розстановка політич
них сил у кrаїні сприяла посиленню феодальної реакціі·. Учасники 
революції версслідувалися, органі1ації пресnітеріанта індепенден
тів були ліквіловані. Дії короля спричинили в країні широку акцію 
невдоволення. Під тиском опозиції, яку представляла партія вігів, 
було прийнято 3акон - <<Акт вро краще забезпечення свободи під
даного і вро попередження ув 'язнення 3а морямИ>> від 1679 р., 

який ''"" обмежити владу короля. 
Зпщом віги і торі (частина парламенту, яка орієнтувалася на 

Споарлів) тимчасово об'єдналися й здійснили у 1688 р. палацовий 
ІІt:рснорот, який дістав в історії на· . .шу «Славної революції». На 
престол врийшов ВільгсJІьм Оранський, який відписав <<Білль про 
вравю>, визнавши за парламентом нершість у законодавчій діяль

ностІ. 

На вочатку XVIll ст. було зроблено ще ОіlИН важливий крок до 
встановлення в Англії конституційної монархії- в 170 І р. nрийня
то <<Закон про прсстолонаслідуваннЯ>>. 

У XVIII-XIX ст. головними напрямами еволЮІІЇі британ

ської монархії були подальше обмеження королівської влади й 
утвердження нових nринциnів взаємин виконавчої й законодавчої 
влади. 

Розвиток парламентської монархії у ХХ ст. відбувався через 

посилення виконавчої влади. В 1911 р. був прийнятий <<Акт про 

ІІарламенл), який обмежив повноваження валати лордів. Реформа 

парламенту була черговим варіаmом компромісу між буржуазією 
й аристократІєю. 

У роки Першої світової війни були р03ширені :шконодавчі пов
новаження уряду. У 1920 р. було прийнято Закон нро надзвичайні 
повноваження, котрий в 1939 р. був дещо змінений. Цим законом 
уряду надавалася можливість приймати nід імені короля укази вро 
ниедення надзвичайного стану в країні та ІН. 

У 1949 р. нейбористським урядом вроведено нову реформу 
ІІарламенту, внаслідок якої скорочувався термін можJІивого вето 
ІІа.'Іати лордів щодо нефінансою-Іх біллів. 

Чср1·ова спроба послабити нплив консервативної верхньої на

JІ<І п1 була зроблена більш ніж через 40 років. У листанаді 1998 р. 
псй6uр(1сти поча..'JІ1 в пuрJJамснті нронедуру позбавлення права 

1 шюсу в палаті лщJ;\іН шодо Зl\·Ііни статусу однієї категорії ТІ 
депут::tтів (у шшаті Jюрдів такими с спадкоємщ, довічні й духовні 
110рди, а 1акож лорди-юристи) і в наступному році досягнуJІи 
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щ,ого_ Ьли'JhКо 700 ч.'Іенів власників ти гулів СІtа;tкт·мн~Іх лордін 
фактично перстворилися на довічних лордів, а отже, через пев
ну кільюсть років верхня па.гшта 1шрламенту маr налічувати 
400 членів. 

Перевірте свої зиаиия 

І. U~o вам відомо про Хартію вольІюстсй Генріха І'! 
2. Які функції в державі за часів Генріха І виконував юстиuінарій? 
3. ІІа·шіть головні функції Малої курії короля. 
4. Якими є особ.1шюсті історії виникнення і стаІювлсшІя ашлійського 

113р.1ЗМС1-ІТу'? 

5. Охарактери>уйте діяльністІ. аІІrлійськоп1 серсщІьовічІІОГО n3рламенту 
}JK судового органу. 

()_ }(аіітс коротку характеристику закону «Білш, про 11рашт. 

2. Лш·лійська правова система 

;\JІІІІщ·;ІІ\t:ОІІl'J,к;І нравова он.:тсма є однією з найстаріших 
ІІаіівttJІІІІювішІІх tІравових систем світу.' Jсторія П фор~tування є 
ІІІІІІИТКОІШ І{ІКаВОЮ. 

І faliGiJнJш ранні відомі правuві 11орядкн у народів півночі і ·ш
'ону Lнротш мали племінний характер. Кожне шн:~м'я 1\-t<.L'IO власне 
11раво: франки, алеманни. фрі ш, вссл оп1, ос1тогн, бургунди, 

нанrобарди, східні сакси, ванаали, свсви 1·а Інші народи, що 
о6'єдналися у Франкську державу, яка охопила більшу частину 

н:-риторії, що потім стала Німеччиною, Фринuіпо і Північною IІ-u

jJicю~ аНІ ли, західні сак~..:и, ЮЛІ, кс:ІЬПІ, брі 111 й інші вароди, які 
-~годом склали ЛнrJІію, і т. н.' 

У Ін:ріод і3 У'! л.о Х ст. правоні Іюрядкн в цих народів були 
1~ужс схожі між собою. З UL.ІJІLJJ·o боку_ uсновuІо правової одишаtі 

був двІр - спІІповариство донІрн, що ·_нtеновувалося частково на 

рОДИІІННХ ·ш'я·:н..::ах ЧИ nрися·_н )' В"Ш('МНЇ(І lliДTpИMlll Й "ШХИСТОВІ. 

І ІорушсІшя СІюкою ,rшору спричиншю 1астосування кари до .. 
~ Мар•н'ІІМJ Л-1. f-1. Курс ср<tВІІІІ ІL':ЛІ,ІЮІ о нравовсаІ..':ІІШІ.- М .. 2002.-- С. 614. 
- Б~_рщт Гщ)(uІ>() Дне. ·за11адния тра;НІІНІЯ нра~а: 'jJJOX;J фор~ІнровJння. 

~-,__· ІВ;Іпнпс.- М., JlJ9X_- С 63. 

І .1 



порушників у в~щі кровно'і ІІОі\ІСПІ між .іtвuрами ЧІІ кж1нами. Зго
лом двори об'сднуналися в села, а останні також об'є,Іщувалися 
між собою, утворюючи тсрІпоріа.1ьні одинині -- сотні 1 ІН округи~ 
у свою чергу сотні та округи могли об'сднуватися у І·сruuгства 
або коршtІІКПНІ. 

У міснених тсриторіаш,них одиницях ·шгш1ьнt Jбори старійшин 
дворін мот (moot) або тинг служили інструментом упраRління та 
права. 1 

ІІа 1 ЮJІі ІІJІСІ\:Існ 1 общин стояли королівська і церковна нлада. 

Коршtі і лаІtі f!<пиналися королями народів - Rex Franconш1 (Ко
рош, Фра11кін), Rcx Лnglorum (Король Англів). 

С'ІІСІІіалісти 1 історії держави і права 3арубіжних країн роблять 
RИСІюпок, що термІн «англосаксонське право», у точному його ро

·~умінrrі, може бути uіднссений лише до раннього англосаксонсько1·о 
ІІL'ріоІІУ розвитку феодальної держави і права в цій країні, тоді як 
«'ШІ-альнс nраво» означає правову систему Ашлії. Само ж англій

сІ,ю.:: право завжди було і с домінуючою частиною nравової систе

І\НІ ·~;_tгального права. 

При розгляді питання виникнення й ро3витку зага.rІьнш·о пра
ва, в мстою усунення термнюлопчних непорозумІнь, терм1н (СШ

п.шьнс право» слі.n вілrі1няти віл інших полібних термін ін, таких, 

як «англійське право» або «англосаксонське нраво». Останні два 
теrмши є синонімами, хоча в л пературі тр,шляються й дешо ІНШІ 

J\УМКИ. 

Ось чому можна сказати, що вивчення запuІьного права має по

чинатися з вивчення англійськш-о права, uскt.:Іьки запtпьнс право--

цL: система, що несе на собі відбиток історії англійського права.2 

Джерельною базою 33Г(!ЛЬного англійського нрав<J бу_rти правові 
·шичаї англосаксонськоt Англії. Після норманського завоювання ви
нІІкна необхідність донести до відома завойовників або nринаймні 
їхніх кліриків зміст цих звичаїв. Це '!умовило появу на nочатку 

ХІ І ст. нечуваногоявиша-виникнення юридично·J· лі гсратури. 3 

І [аявність у державі різних народjв снричинила народження но

вих нравових 'Звичаїв. У nеребігу історії олні правоні звичаї "Jабу

rшJІися, інші оновлювалися з поправкою на сучасніс1ь. 

Jlyx тогочасної пранової системи грунтувався на ідеї: має право 
на існуншшя те, що виникло раніше. Правда, 3 часом uивіJІізаційні 
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нроцсси втручаюп,ся в Кlіування •нt -шкрінлсння окрсІ\НІХ нраво
вих звичаів, здійснюючи rюдс1 1·х на: корисні, бажані і такі, яких 

сшд зректися. 

Римський папа Урбан 11 у \092 р. шІсав до графа ФланJІрії: «То 
ти кажеш, досі не робив нічого іншого, як узгоджувати всі сво) дії 
з найдавнішими звичаями твоєї країни? Ти мусшн про те звати, що 

твій Спаситель сказав: Моє ім'я- Істина. Він не сказав: Мо.: ім'я

Звичай». 1 

Отже, з'являється думка про необхідність відмовлятися від окре
мих правових «НОГаІІИХ}) звичаїв. 

Психологічно «поганими» звичаями nередовсім сnриймалися 
пові звичаї. Кожна революція становить собою відмову від старої 
11равової системи, яку вона скасовує або радикально змшює. 
1\ Лнглії )\овгий парламент (1640--1641) скасував Зіркову палату, суд 
ІkрховІюго комісара та інші королівські «прсрогативні суди», 

а ""!'""'"'"' Карла 11 в \660 р. nовторив це рішення разом із верхо
щ·Іtt"ІІttІМ ІІ:ІІ}JІ;ІмеІпу; J~ужс tІсрсrобленс загалhне право стало не

ІІІІt·анщо ,,ш1п ІП уІ~Іпо ЛІІІ·нії. JІютср спалював книги канонічного 

ІІfНІІІа ІІоша r·рш ор1іі V І t скасував імператорські і королівські за

І\ОІІІІ, НІ(/ у11р:шшrшr нсrжrшю, ·шкони, які дозволяли світській 
нна;о нри·шачати пІискtтін і свяtцеників, дозволяли купувати цер

І<mті нuсади і духівництву одружуватися.2 

) \о 1 ючатку ХІ ст. вважасться, шо в країнах західної Євроnи ІЮв

ІІІспо ще nанували правовІ звичаї, а окремІ правовІ норми. які за
нроваджувалися церквою, ще не диференніювалися від звичаїв і 
релігійних інститутів. Ніхто не nробував організувати існуючі за
кони і nравові установи в nевну структуру. Не було ні нрофесійно
го судочинства, ні професійної юридичної літератури. Право існу
вало в загальній суспільній матриці.' 
У кінці ХІ - на nочатку ХІІ ст. усе це змінилося CJ надзвичай

ною швидкістю. В усіх країнах створюються nрофесійні суди, 
набувають розвитку законодавство, юридична nрофесія, юрилич

ІІа література, наука права. Поштовх до цього дала церковна 

революція, проголошена Паnою ГрИІ·орієм У !І в І 075 р., яка nісля 
піввіконої боротьби закршила незалежнІсть церкви в~д світська]" 
влади. 

1 Ь~юк /V/арк. Цит. праця.-· К., 2002.-· С. 124. 
2 Ь'ер,наfІ І ·арольд Д.JІС. Цит. nраня. С. 36---37 . 
.1 Там само.- С. 62. 
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У JІаl'ТУІІІІі t:тori•I'HJ CTBUJJIOIOTЬCЯ НОВі Пр(}ВОRі СИСТСІ\Ш. СІІР'І;ІІ 

ку }{JІЯ HCJ1KHI1, а ІJОТІМ І ДЛЯ СВІТСЬКОЇ ВЛЗДИ: КЗНОНіЧНС npaR(), .r..11Ch
KC щ1ано, торt-овс нраво, феодальне і маноріальнс право. 

Хаrшпсри·\уючи особливості англійського 3агального права, 

CJІi)t ІІСfШІ '!а все наголосити, що воно с «судовим нрuвом». lle 
(УНІ~РІа<·, що в основу загапьного nрава із самого початку було 3а

КJІ<ІНСІІо (і 3аJІИІІшються 1\ОСі) рішення Королівських (Вестмінстер
сІ.ю1х) судів. 

lptнyмiJio, що закони, які nриймаються в Англії парламентом, 

ма нп І· важливе значення. Але варто не 3абувати, що навіть у про

цесІ ІІІІІГотовки законш у нарламенп до їх прийняпя враховуються 

іс11уючі судові рішення. Через uc <<сам характер судової діяльності 
і судової думки й доктрини завжди були й залишаються важливи

ми факторами розвитку зш·ального права,-- відзначається в ІІраво

вій літературі>>-' 
Су11 творить право в ході своєї діяльності, не nі11міняючи Кон

грес. 

На хід розвитку англійського загального права мали :шачний 
вnлив і англійські юристи, які об'єднувалися за nринцином цехів і 
були значною nолітичною силою. Уже за Генріха ІІІ (1216--1272) 
·j'явилася тенденція призначати суддів королівських судів і3 юри

дичного стану. Це нравило дожило і до сьогодні, хоч і ніде таке 

правило не записано.2 

Ще однією характерною рисою загального nрава є яскраво ви
ражений «Ка'3уальний» характер і відсутність (чи майже відсут
ність) кодифікованО! о права. 

В епоху феодалізму с,формуваJІИСЬ основні інститути й принци

nи англійського нрава. Иого джерелами були: статутне nраво, за
гальне право й суд канцлера, або <<суд сnраведливості>>. 

Найбільш рання з англосаксонських правд- Закони Етельберта, 
опубліковані близько 600 р. Етельберт, володар Кента, одружився 
·~ християнкою і, відповілно }\О традицій, прийнян христиЯІ~ство 
від емісара Папи І ·Р"'·орія в 597 р. 

Закони Етельберта дстш1ьно водають тарифи на вщшкодуваІІня 

~а рпю ушкодження: скшьки за втрату ноги, скшьки за втрату 

очей, скільки за втрату чотирьох передніх зубів, кожен палеuь руки 

1 А1щJчетт ЛІ. 1-/. Іlнт. праttя.- С. 621. 
~ Ц(шіІс'f!РІІ1 К .. КиІІІ! Х. Внс,lСННС А срав1ш 1 CJlbІIOC rІравонс;н.:нис в cфl'JK' 

'І~спюго npana. Т. І. \1., 2000.-- С. 290. 
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.ню ноги Ію-рі3ному онінсно. Враховувались різні види тс1есних 

ушкоджень кісток: оr·олсння кістки, ушкодження кістки, перелом 
кістки, rrробипя черепа і т. ін. 

Чималий перелік розмірів штрафу, який сплачувався роличам 
потерпілого родичами вишюї особи, був ефективним (більш ніж 
застосування смертнС>ї кари •rи тілесного ушкодження) засобом, 
що стримував віл вчинення ·нючиніи у народів Європи аж ло ХІІ ст. 1 

Статутне право включас в себе правоRі норми, викладені в ак
Т<l.Х ІІЩ1JШМt:ІІту (королівських хартіях, аси1ах·, ордонансах··, про
юшмацінх ), ІІО'ІИІ-JаЮЧН з Велико·( хартії вольностей t215 р., яку ко

роль Англії змушений був підnисати і яка за формою була доІ аво
ром між королем тн світськими й духовними псрами. Хартія 
гарантувала усІм вільним людям їхні звичаї й вільносл. 

Піддані королівства дістали nраво вільно переміщатися не тіль
ки територією Англії, в й виїжджати з країни. У ст. 39 зазначалось, 
що «жодна вjльна людина не буде заарештована чи ув' язнена або 

шнfіашrсна вuJюдіння •tи знедолена будь-яким (іншим) способом», 
ІІІО корош, не виступить проти неї інакше, ніж юдповщно до виро
ку рівних i·J ним (перів) і згідно із законом.' 

13ідсутність уніфікованого законолавства супєва компенсува

лася виданням королем хартій. Останні виступали як правові акти 

надання певних прав приватним особам чи прав містам на само
врядування під певним контролем королівських чиновників. Уже 

на ночатку ХІІІ ст. майже 80 міст Англії отримали від короля Хартії 
на самоврядування, а протягом ХІІІ ст.- ще додатково 100 міст.' 

Нанрикінні ХІІІ ст. в Англії рuзночалася уніфікація загального 
права. ЦІ.ому сприяла діяльність королівських судів. ПісJІя реформи 
Генріха 11 судові органи почали розглядати одні й ті самі категорії . . 
справ 1 пщпорядковувались одним 1 тим самим правовим нормам, 
що виходили., центру. Було вироблено кілька видів так званих «по

чаткових нztІІ:азіu)), без яких не можна було ночинати справу. 

Першу сnробу ушгальнити практику королівських судів зробив 
у І І R7 -І І 89 рр. П)JJОВНІ1Й суддя АнІлії Рену ль де Гланвілль у трак
Іаті <<flpo Jакuни АнІ.'Іії». 

1 Бср.нсІІІ Гаршм) _'/.)!с. Цит праця. - С. 66. 
• ,Ісит -у (l'рС,'ШІ.ОІ1І'tІІій Анг_;Іїі -- Оl:облива фор,ча сулоrюго позову та 

ІНІ( І <І НОК hО(Ю.ІІІН • .:ЬКОЇ H.l;_\,'(f1. 

"Оtн)оІtиІІL'- пранон і акти Ш-ІlІ{ИХ органів нлади. 
'Фer1opm.; }{ Г llІil. ІІj)<ШЯ. С. 257. 
· .Їсr>ІІІfІ•І,"ІІіІ Я :f I"opo_tli фсод!1.ТННІ\І R Англни.- М .. l9X7. С 269. 
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Бтпько 1200 р. І'}ІІШВС>І ІІаіі,;І.;!ВІІІІІІні-і 'ЗбІрни~о.: норr-.·шнського 

:ШІ1Ч3СВUІ'О !ІрЗВа, t1 6JІИlІ,КО ] 221 р. «Д·1С(1КШІО саксІВ», ЯКС буJЮ 

H311ИCllHO нrюсТОІІЩХЩНОЮ 1\-IOROIO <..ЩШІМ pHЩlJ1l:M. 1 

У СL:()сдині ХІІІ r.::т. загальне нравu досJІі).І.жувш> ві)юмий юрист 

Г. Брактон у праІtі «Про :~акони й :шичаї АнгліЇ>>. 

Неабияке '3Ш1ЧСННЯ В ЦСЙ нсріод набуває НUШИр(;ІШЯ ВІШИВУ 
римсІ,кш о права на формування та еволюнію правових звичаїв. 
Поштовхом до вивчення римського нрава були нраuі пюсаторів -
В'rсннх i"J Балонеького університету, які розпочали вивчення Диге
стів ІОстиніана. 

З часу остаточного розпаду Західної Римської імперії в V ст. за
лишки римського права, яю ще були у германських королівствах, 
;нші змсншувшшся. Проте в окремих частинах Європи, а саме: в Пів
нічній ІтаJІії, Іспанії, на нівдні Франuії :~бсрігапься термінологія 
римського права. Щоnравда, ue було спрощеним, як його теnер 
низивають у науковій 11пературі, «римським вульгарним правом», 
щоби не плутати з витонченим класичним римським правом.2 

Школа глосаторів виникла в ХІІ ст. 0ІІНИМ із Гі :шсновників 
був Ірнсрія. У середині ХІІ ст. з'явилося товариство глосаторів 
(quattuar doctores --товариство чотирьох докторів), до якого входи
ли чотири вчені: Болгар, Мартин, Хуго і Якоб. У 1158 р. ui вчені 
обіймали посади імпсрагорських радників-юристів при дворі імпе

ратора «Священної Римської імперії>> Фрідріха І Барбароси.' 
Узагалі вивчення римського nрава ніколи не припинялося в 

школах Італії. Але під кінепь ХІІ ст., як свідtшть джерела, вже 
снравжю юорми» студснпв нрш·нули ІJотрапити на уроки, яю «да

вали uілі команди вчителів, набагато тепер численніших і набагато 
краще тепер організовш-Іих».4 

Суnерсни країн Європи вважали для себе почссюtм здійснюва
ти поїздки до Італії 3 участю знавців nрава 3 Болоньї. Школа гло
саторів 3добули міжнародне ви:шання. Думка г.:юсатора нuчала 
нрирівнюшпися до чиннш·о нpau<J.: «Чо1·u не ·3нас Глосатор, не nи

~шuється судом>> (qlli(_lqнid non agnoscit (Jiossa. поn agnoscit снгіа)." 
Отже, глосатори відігравш1и вс тільки ІІросвіlІІицьку роль, нонн 

були не лише педагогами, які навчшш молол~. і·з рі·шнх деrжав світу 

І 8 

1 Б.юк :\1(/р"·· Цит. праця.· С. 135. 
'Бffр.ншt Гapo.u,J ДJІс Цит. rІран}J.- С. h4. 
3 Aunepc З. История европейского права. М .. 1994. С. 162. 
--t Б~юк ,Марк. l{ит. праІІЯ.- С. 132. 
'і S/Jjka-Ziefi,fska Kataг::ynu. Historia prawa.- \V.-· І Q\;H.- S. 5!. 



рш .. -н.:І.кuп) ІІрш5з '! ІЮІІ(ХШкою на І-ІОВІ часн, п іі ставал11 ::шторитс"І

НИ:\·ІН прановим~І р.:t.Jl.Никами, скспсртаі\·ІН 'З пршІШ1ІІІН ри\1ськоrо 

нрава. Особливо ска·шне стосується '!ак ·.шаннх nі3ніх г;юсаторів. 
І [ізні глосатори чи консіJІіаторн (coпsilium- ІЮра.J.а, норадник, 

консуш.тант) це нове ІЮКО.'lіння глосаторі в. З появою конеіліато
рів з'являється 1овсім ноний шt;І ,аіяльності юристів, а саме: на

дання юридичної СКСІІСJПІПИ, вненовків з актуальних політич.них і 
правоних nнташ •. 1 

Зш·шн.ІІС нrтво в Ашлії '.ш·.ш::шо номітиого RПливу римського 
нрана. ТаІ<, 1· І;рактон у 1250 р. указував на принциповий зв'язок 
рнмсJ,коІ·о і шнлійськш·о загального права. Су.~ді загального пра
ва, не знаходячи відповіді в nрецедентах, :шертались до трактатів 
1·. Брактона і засвоювали лсякі ІІрннципи римського нрава. 1 

Римське нраво було відоме инглійським юристам ще за часів 
скнадання Прав11и Етсльберга і Правди Альфреда. Це право викна

;tшюсІ. в Оксфорді ] XIV ст., проте, карнораційність суддів не 
сІІJНІіім:ша йш·о і всіляко відстоювала «загальне право>>, доводячи 

ію1 о ІІ~рt:напІ ІІсрс;t римсм;:им 11раном. 

·~ нрнхо,:Іом норманІв до ЛІІІЛЇІ Іючався nроцес поєднання двох 

рІІІІІІ.Х 11равовнх сисн...:м: ,~ tщноІ·о боку, нормани принесли з собою 

JНІМсІ.кс 11pauo, а-~ шшш·о - англійці дуже неохоче розпучалися зі 

своїм, насамперед, звичаєвим правом. ІІочинається боротьба, в якій 
адвокати виступають шд ІменІ народу на ·3ахист давнІх його прав. 

Боротьба набула такого характеру, що король Стефан під :зш·ро-

1ОЮ ПОКараННЯ 1аб0р0НИR ВИВЧ3.ПІ іНОЗСМНС праВО, Паnа рИМСЬКИЙ 

Інокентій lV зі сво1·о боку духовенству ·.шборонив викладати й ви
вчати англійське право.·' 

У XV ст. з'явшшсь наукові трактати 3 найбільш важливих пи
тань nрава, наприклад, трактат Фортсскью з характерною назвою 

<<Похвала англійським :законам», у XVII ст.- <<Інституції законіu 
Англії» С. Кока.' 

Загальне право виправдавуnало свою на:-шу: воно застосовува
лося в усій Англії, фсощши-імуніс п1 ловиш І і бу пи застосовувати 
йо1·о норми. 

1 Аннере .J. Uит. праця.- С. 168. 
~ Федорщ; К. Г Uнт. праня.- С 272. 
·' Niemiгoн:ski А. Poglqd dzieojowy і zasadпiczy na stanowisko obroticy.- \V .. 

1869. S. 217. 
4 Хавронюк М. 1. Історія кримінат,вого права свроп\.":ЙСІ,ких країн. К .. 

2006.-C.IIS. 

19 



Захист у судах 3аП:lJІьноІ·u нрава МОІ'JІИ дістати тільки ті право
відносини, з приш.щу яких були «сулові наюлю). Видаючи їх, ко
рона фактично створювапа раніше невідоме nрано на Іюзов. 

На початковій стадії 1агальне право увібраrю в себе деякі ідеї й 
елементи римського та канонІчного права_ 

Тривале домінування в системі загального права «судового>> 
нрава над парламентним кодифікованим правом, об'єктивно пе
решкоджало кодифікації права. З цих при'Іин в Англії, починаючи 
з ХІІІ і до XVI ст. систематично збиралися й друкувалися в спеціа
ньних «Щорічниках» сулові звіти. З другої половини ХІХ ст. в Ан
глії системати'!но вилаються <<Судові звітю>, в яких друкуються 
рішення вищих судових інстанІtій, які виступають як преuедснти 
при р(пrляді аналогічних справ. 

До 1890 р. було видано 1800 томів рішень вищих судових орга
нів. Для 3астосування прецедентів встановлювалися спеціальні 
правипа: І) вищі суди не залежать від рішень ниж'lих судів; 2) сул 
першої інстанції не пов'язаний І юстановою судового ор1·ану такої ж 

компетенції; 3) кожен суд зобов'язаний керуватися висновками 
вищих судових інстанцій; 4) палата лордів пов'язана своІ.'r-.1и по

передніми рішеннями. 1 

Різка активізація роботи англійського парламенту на початку 
ХІХ ст. в частині законоданстRа зумовлена економічними, полі

тичними при 1ІИнами, що сприяло систематизаніl' й уніфікації пра
ва. Як rt:зу.;Іьлп у ВеJІикобританй на початку ХІХ ст. почали вида

ватися консолщоваш правовІ актн. 

Цивільпе права. ЗаконоJtанчому регулюванню було піддано 

найбільш важливі інститути ІІинільного права. R І R75 р. було 

прийнято законоданчий акт вро спещшrьн1 нравила щодо укла

дення угод iJ нерухомістю. За цим законом такі у1·оди ІІідлягали 
спеціальній rс<страції. В 1882 р. nриймається «Закон нро нере
віднІ векселт, який уІІоря11кував нравовідrюсини у сфері uбі1·у 

ВСКССЛІВ. 

У 1893 р. видано «Акт пrо нродаж товаріВ>>. Цей ·закон нrс

І)'JІював мО\1ент r1ереходу 11рава шшсносrі на ІІридбанс маі1но. 

У І R57 р. було ирийнято ряд законів із еімейн"rо права. 

1 ЛисІІевсюи! 3. В. История 1 осуд<tрства и права І3еликобританин ( 1 Х70-
!917 r1·.).- И-.зд-во Ростов. ун-та, 1975. С. 40; ./lucІJeaп.;m/ J. В .. !'J'U> А./!.. 
Бamhlp J<:. И .. !fю.нar.·ofS ь·_ С.. C1::'.1f!]!lef-І 11. А. Буржу<ПІІОС rocy,lЩKTBO 11 право 
("шохR 1\-юнопшшспІчсскоrо каrнІ-ІаJІи-з,ча).- Изkво Рои. ун-та. 1977.--l'. 105. 
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У 1907 р. у "3аконодавстві ·>'являється поняпя <<приватної ком
нанії» -·юридичної особи. В 1908 р. приймається «Консолідований 
закон про юридичні особю>, який "3амінив усі раніше прийняті з 
цих питань правонІ акти. 

Нарешті, важливий законсщавчий акт було прийнято в 1914 р. 
«Акт про неплатоспроможнісп,>>, який врс1ульовував проблеми 
банкрутства, задоволення ІІрстсюій кредиторів тощо.' 

Соціальне шкощu)авство. До І Хб3 р. відносини між працедав

псм і робітни ко" рс1 утовалися юаконом про господаря й слуІу». 
}Ікнtо найнятиіі робітник порушував контракт, він міг бути пока
раний у кримінапьному порядку. Через масові протести робітників 
ан1·лійський парламент "3мушений був прийняти в І Х75 р. «Акт про 
підприємця й робітника>>, за яким сторони формально буті рівни
ми, мали ршш права. 

У І ХХО р. було прийнято акт, який установлював віюювіщшьність 
працедавця за СІІричинення шкоди здоров'ю робітника. В 1908 р. 
було 3апроваджсно ненсії для престарілих осіб. Пенсії виплачува
лнея тим, хто досяг 70 років, проживши у 13еликобританії останні 
20 років. 

З 1911 р. 3ШІроваджусться обов'язкове соніальне страхування 

нрш1івників на випадок хвороби чи бсзробіпя2 

У 1901 р. було прийнято ТРУІІОВИЙ розпорядок у промисловості. 
Важливо відзначити, ІНО заrа...ТІьне нраво з самого свого виник

нення і в нронссі ро3витку ніддалося лише незначному вnливу 

римського права. 

Особливіспо загального пrш~а с також надання ні;шищсного 
"JначсІшя ІІронесуальному нраву порівняно "J матеріальним. Ця особ
ш-шість св остерігається вже на ранніх стадіях його розвитку. Порів
нюючи спосіб мислення юристів загального права 3 традиціями 
юристів континентального нрава, Р. Давид зауважує, що коли <оа 

трающіf·ю юристів Європейського континенту найбільше цікавить 
матерІальне право», а на судову прОІ\СЛУРУ вони звертають менше 

увап-1, так, як 1 на все, що стосусться сулових ).IOKa3iR чи виконання 
судових рішень, то в юристіu ·_щгапьного нрава все до навнаки. 3 

ЛНГJІійське нраво с~а своєю супlо- «Не не право, вивчене в уні

верситеТІ, не нраво nрннциІІІВ. ІІ~шнаки, це нраво нpouccya..ltcтtв 

І Лиспеисл:ІІіІ J. В. u~1 Г. праця.-- l'. 4]. 
2 Там само. С. 43. 
'Aiap•Іem.:u iV!. Н Іtит. нраця. С. 627. 
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і нракп-Ікнш. ДобрІ111юrнІ<.:т в Англії-- uc не нрофссор унш~рснтсту, 
а сулля, що внІішов і111рактикіR. 1 

Отже. -іаІ·шн.нс нраво пройшло у своему ро·шитковІ ІІСВНІ Істо

рІРІНІ ІІL:рІОДИ: 

І. Зш·шн.нс нраво з'явилось ще до норманськш·u ·_швоювання в 

І 06(, р. Саме Іtей період і називають англосаксонським періодом. 

1\JІЯ І\І,оІ\) 11сріоду характерним є наявність Jаконів і правових зви

'ІШВ нарварських племен германського походження. 

2. Настунний період бере свій початок із норманського заво
ЮІt<ІІНІя в ХІ ст. і закінчується приходом до влади династії Тюдо
рів (XV ст.). В цей період мала місце спадковість у ро3витку чисто 
ашлосаксонськоrо права, яка ноєднувалася з процесом виник

нення й становлення на території всІсЇ держави Jагальноrо, судо
вого Ja своєю природою й характером права. Місцеві суди вико
ристовували правові звичаї і локальні акти_ Якщо в перший періол 
були суди графств і суди сотень, то згодом, після ворманеького 
·шво~вання АнгліУг поступово їх витіснили суди баронів, помі
щикш та ІН. 

3. Цей період хронологічно nрипадає на 1485 р. (прихід до вла
ди династії Тюдорів) і до \832 р. (рік проведення судової реформи 
в Англії). Це- період розквіту загального права в Англії. 

4. Період розпочався в 1832 р. і триває дотеnер. Цей nеріод 
характери"Jується значною трансформацією як державної, так і 
нравової системи Англії. ІЗ резуш,таті судових реформ юристи 

Лнглії перенесли акuснт із проuссуального на матеріальне право. 
Проведено чистку від арха·ічних правових норм, систс>tатизовано 

Rсликий масив правових норм. Наміти.:1ася тент~;еннія посилення 
роЛІ парламенту 1 законодавчих та адміністративних актів.' 

Цивільно-процесуальне право. І ~ю галузь права в основному 

врегульовано Правилами цивільного судочинства (Civil Procctlurc 
Rules 1998, CPR), які встунили в силу 26 квітня 1999 р.' 

Робота над ПраюІJІами тривала nротягом дскіJІІ,кох рокІв пщ 

керівництвом лорда Woolt'. При розробленні вроск1у нраховувався 
Іюсвід США, Канали, Франції. Німеччини та інших держав. 

На лумку британських юристів, мова Йj_Le про нuйбі~Іьш значні 

1 )]тли) Р., Жиффр!!-Сmщо-111 К. Осншнн,Іс npaRoньJc СІ1СТОІЬІ соврсмсн
ІЮСПІ.-. М., 1996.- с 2%. 

~ A1ap!U!UЛ.t) /vf /І. Uнт. нpuu}l.-· С. 652. 
1 Елrсеев 11. Г. Граж,-щнскос пронсссуальнос нрJво ·щру6сжнhJХ пр<ш. 

У•Ісбннк.- 2-е ІВД.- М., 2006.- С. 57. 
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(з моменту віномої реформи нuрда Sclboгnc у 70-х роках ХІХ с 1.) 
перетворення в систсJ\.1і uивільного судочинства. Важливо вlд.зна
чити~ що лри~Іняття Правил розп1ядаrться не як одноразовий акт, 

не як 3авершення перетворень, а як ночаток нового напряму в 

культурі, стилі судочинства. Три;щять перша зміна Правил дату

ється березнем 2003 р.' 
Серед найбілhш нажJІиних ·~мш: 

- уніфікація правин нронс;rури ро3ІJІяду цивільних справ; ска
сування 'Іайвих ві;rмннюстсй у судочинстві в судах графств і Ви
Сlжому сую; 

'ІШІроваджсння единої фор"и позову, яку використовують 

при :шернснні як до Високого суду, так і до суду графств, замість 
існування раніше різних способів виклику до суду- writ of sшn
mcums, виклику до суду - origiпating suпнnoпs, nозовного клопо
тан~Ія - originating noticcs of' motion, nозовнаго прохання -
petition; 

- посилення судової активності. Суд уповноважується широ

кими правами давати сторонам роз'ясненни, приймати відповідні 
ухвали, з метою забе.тсчити ШRИ;tкий і з найменшими втратами 
судовий розгляд; 

- запроІІадження рІзних варІантІв судочинства залежно вщ 

складності сnрави, ціни позову та деяких інших факторів; 
- зш1ровuджсrшя особливих форм підготовки справи до судо

воІ·о ро·JГлялу (заочного олитування алвоюп і11 сторін про порядок 

розгляду справи); 

- :іміни в термінології. По:зив(!Ч іменується тепер claimant :щ
мість рІаіпtіІТ, процедура обміну ІlроuссуаJІьними нанерами -
stн.tcшeпts of casc замість pleadings~ ІJрсдставникн недіt:здатних ра
ніше називалися двома різними термінамн - guardian ad litem next 
fгіспd, а тепер- litigatioп friend 2 

Кри.ніиальие прам. У XV-XVI ст. було 3акладсrю основи анг
лійського кримінш1ьного права. Ноно сприйняло принниn: злочи
нень rюсягає не тільки на особу або майно потерпілого чи його 
сім'ї, а й на публічні іJ-нt:рсси, на «королів~..:ький мир». ДJІЯ настання 
відповідальності nотрібна була наявність вини в діях злочинця. 
Хоча, як 'Jазначають дослідники, до ХІІ ст. англійське криJ\tінаJ1ьнс 
nраво не розрізняло вини, форм вини, нщів снівучасті: Під впли-

1 t.~шсеев fJ. Г Цит. nриня.- С. 57. 
~Там само.~ С. 59. 
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в ом риr-.-Іського й канонічного в ра ва з· явилося усвшомлсння необ
хідності встановлення у кожному 1лочині вини. У 1аконі Генріха І 

було 3акріплсно принцип з повчання Августина Ьлаженного: «Дія 
не робить винним, якщо не винна воля». 1 

Деякі важливі принципи кримінального нрава Інайшли свое 
"Закріплення у Великій хартії вольностей (1215 р.). Так, у стат
тях 20, 39 і 40 встановлювались принципи співвідповідності роз
МІРУ покарання тяжкосп вчиненого злочину: «вшьна людина 

булс ОІІІТJ1афонана за малий проступок тільки відnовідно до nро
стуІІ ку, а за біш,ший пrостувок - відnовідно до важливості нро
стувку». 

3 XIV Cl. англійсLкс nраво твердо дотримується засади, що 

<шслоумкуватий чи бс1умний не відповідає за :шочин». Виключа
лась кримІю.шьна вщІювщальнtсть ·щ спри[rинення шкоди в стаю 

нсобхіююї оборони. Ро'Jвиваються основні положення про спів
участь: «Хто вчиняс що-небудь через іншого, вчиняє це сам». 2 

Феодальне кримінальне nраво розуміло зраду васала своєму сс
НhЙору, якому він давав клятву вірності. Поняття «зрада>> охоnлю
вало неnокору і опір ссш,йору з боку підвладних йому осіб. Такий 

nростуnок називався фелонією. Потім 11ей термін поширився на всі 
тяжкі злочини, які з часів Кларендонськоrо й Норгемптонського 
аси:Jів розглядались виключно королівськими судами: таємне вбив
ство, розбій, підпал, фальшивомонетництво та ін. 1 

У XIV ст. з фелонії виділився новий злочин - власне зрада, яка, 

своею чергою, 110ділялась на високу й малу. Поняття «високої зради» 
буJІо встановлено законом у 1352 р. Це зрада королю, nовстання 
проти нього, задум nозбавити життя монарха, королеву або спад
коємця престолу тощо. 

Поняття «малої зради)) передбачШІо злочинне позбавлення житгя 

особи, вчинене людиною, яка повинна була їй коритися (напри
КJІад, убивство дружиною чоловіка, слугою- госnо,1аря). 

Менш тяжкі делікпІ (місл.имінор) належали до третього різно
виду злочинів. Ці види ·злочинів виникли поступово із нравопору

ІІІень, які раніше були прелметом цивільного nроцесу. 
Мета покарання змінювалась на різних етапах ро3витку фео

дального npuвa -- ВІд ·_шдоволсння гютсрпІЛого та його рщннх зu 
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~Там само.- С. І 17. 
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':ШВдану шкоду ;ю пrиміТИВНОІ'О ·шлякування: у XVII ст. н Ашлії 
було бли:{ько 50 видів '3лочшІів, які каралися сІ\-tсртною карою, 

nричому ії сrюсоби були наііжорстокішими (сnалювання, колесу

вання. четвертування, виривання нутрощів із живого тіJш тощо), 
а до початку ХІХ ст. кількість таких ·шочинін зросла лл 200. 1 

На віЛ1\·1іну віл пі·~ніІІІИХ буржуа·ннІХ rr..:волюній ШІІ'Jlійська рсво
люuія фактично ·шJІИІІІШІ<І фсlЩіІJJІ,ІJС кримінальне право бе] істог

них рсформуваои .. 
'1тtt ІІІ а КІJІ J,І\іс 11. ·1J ю• 11111 і в нсрсr.:л іду валась за нормами зага .. 1ь

ІІОІ·о 11рава а()о 'ІІІLJІСІІІІІ1Х стату 1 і в (покарання за піллог було пс
рслfіачсrrо у 400 сrатупJх).' 

Як відомо, в Лrшrії не icrryc кодифікованого кримінальноr·о 
11рава. ] часів ~дуарда І V ( 1461-14НЗ рр.) до І ~~4 р. було вила но 

l4 40fi плькн кримінальних законів.~ У uій пшу:~і нрава траднuійно 
ПflИЙІ\НlЮТЬСЯ KUHCOJJJДUlШIII 33КUІІИ, ЯhІ Ш:ЛШШЗJІЮЮТЬ КрИ\11-

нальну ві;оювідальність. Так, у 1913 р. nрийнято «Акт npo rriдлor· 
документів», який 'Замінив собою 73 3акшюдавчих акти, в 1916 р. 
прийнято цЛкт вро крсщіжку)), якн(і також Jаміннв собою 73 раніше 
прийняті законн. Цс~І ·шкон Ін;рсдGачив фактично tlCi види проти
нравного ·~авшю}~іння нрив::л ним майноJ\·І фі3ичних і юридичних 

осіб. 
Рух ·_ш реформування кримінального правu в АнІ ..11ії нрнвів до 

нрийнятІ">І ряду 3аконодавчих актів у кінні Х\'111- ночатку ХІХ ст. 

І Ji;1 час реформи було скасовано дскілt>кs сотен І~ с·І <.путі в, ·шміс п_, 

ннх було П(1ІІЙнято консолідовані прuнові акп1 про кр1нлінальну 
віцновіда;н,ні<..: 1 ь Jtl ОІ.;;рсмі груІІИ 'JJючинів. У ХІХ ХХ ст. в АнІ-JІії 

інтенс1rвно прніі\Ш.1нся ·шконщtавчі актн ,~ К[JІН•Іінат.нш·о пршш, 

ЯКІ ВІJПСІ-ІЯШІ <ПШ'ШІЬНе ІІраВО». 

Так, законами, nрийнятими парламентом у 181 б р., буJю скасо
нано rюкарання - «вислшлсння у ганебнш·о стовпю>, у 1 Х 17 р.

ІІублічнс ІІО6І-птя жінок, а в ІJсріuд 1826 І К61 рр. кі .. 'Jькість ·~-lОЧJІ
ІІІВ, ·sa які \tоІ·ла бути приJначсна смертна кар<t, скоро'! и.'І<Н:}І ·~ 200 
ito 4. Законом 1870 р. скасовано конфісг;-аl(ію \·tайна ·ню~шння. 

засудженого за фелонію. У 1948 р. були скасовані каторжні робо
ти, у 1969 р.- оtсртна кара навіть за умисне вбивство. У 1965 р. 

1 Хащюток ЛІ І. l(Іп. пр<щя. С. 119. 
2 ЛравовЬІе систеІ'І·JЬІ :чнра. JнuиююнсдИ'ІССКІІЙ справочник /Ответ. рсл. 

А. Я. Сухарсв. М .. 2001.- С. 112. 
'Липtевп:.иіі J. R., І~І'е& А. Н. Батьtр К И., Гро.~Іш-.:ои Б. С. Ce_U!JІІCf( НА. 

Іl11т. nраня.- С. І 05. 
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н Антлії було створено нравову комісію, якою ;ю 19Н5 р. нінготов

лсно ІІrюскт кримінального колсксу. І хоча такніі колекс не буно 

ІJрнйнято, 11ротс сам ф'-ікт його ОІІрацюнання сш;рнІп, 11ро 'Jначний 
кодифікаЦJйннй рух в Англії. 

Сьо1·одш до чинних ·~аконів, які регулюють ІІІп;ншя Загальної 

частини кри~:!Інапьного права, слщ вщнссти, наприюшд: 

Закон иро кримінальне право І% 7 р., в якому дан о нову класи
фікацію крнмінаnьних злочинів, скасовано традинійний поділ на 
фелонію й міс;lімінори; 

Закон про кримінальне nраво 1977 р., який в основному регу
люс НИТаJІІІЯ 1ГОВору~ 

Закон про 'ШО{шнний ·Jамах 19R І р., який вніс істотні зміни в ре
tутонанІІЯ НІДІІОВЩШІЬНОСТІ За ІНШСрСДНЮ 'ШОЧИННУ ДІЯЛЬНіСТЬ. 

Велику кілІ>кістt-~ ·законів було нрнйнято '3 ннтань призначення пt 
порядку відбування нокарання ( 194Х, 196 7, 1982 і 1991 рр.) тощо. 1 

Криміпальпий процес. Здійснюючи екскурс в історію англій
сt.кш·о криміна.JІЬНОІ'О процесу, слід сказати, ІІ{О ангJІійське кримі

нально-процесуальне законодавство є одшсю Із самих старих про

цесуальних систем. В Англії досі уважаєтhся чинними ряд законо

давчих актш, прийнятих ще деюлЕ>ка сотень рuкш тому, нанриклад, 

«Велика Хартія Вольностей» 1215 р., якою англійські юристи об
грушовують право бути судимими собі рівними; відомий <<Хабеас 
корnус акт» 1679 р., ним обrрунтовусТhСЯ право кожного обвину
ваченого (окрім учинення державної зради) нерсбувати до початку 
судового розгляду кримінальної снрави на свободі. 

Англійський кримінальний процес з самого nочатку був проце
сом обвинувальним. Уже відповідно до актів Генріха 11 про судову 
реформу, так званих аси·Jів Кларендонського (1166 р.) і Норгемп

тонського ( 1176 р.), нраво вимагати розслідування обставин снра-
' . 

ви за участю присяжних надавалося усІм ПІдданим корошвства, 

а не окремим особам і корпораціям, як було раніше. Ло кінця 
ХІІ ст. ця форма пронесу переважала в усій країні. 

Кларсндонський (!СІВ вніс важливі Jміни в крнміншн .. нс нраво і 

нроцес. РосJІідування справ вро ро·Jбійників. убнвць, грабіжників 

та їх нерсховувачів доручалося нрисяжшш. Особи, на яких вказу

вали останні, підлягали <.ірсшту й від11ШІJІЮ до суду графства під 
,-uловуванням коронного J\:Jaгicrpaтy. Роль обвинувачсt виконували 

присяжні в кожній сотні ( J 2 чоловік) і в кожноl\1у с~лі (4 чоловіка). 

1 ПравоВJ,JС систсмь1 мира. Цвт. праня.-- С. 1\4. 
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Вони ні"·l 11рис»І ою н~внваJІІІ ІІІl:рифові і суддЯ.\1 пі,~tо:Іrі;Іих асіб. 

Піj.tlнріні Щ1охu.тши op".ta.'Іito. f\.·1аііно ВІІНН<ХО конфісконунали, 

його самого стра•Іувtlли. Під<.·нрюRаноr·о висилатrи ~ кrаїни наніть 
'За снриятливих лля НІ>ого рсзулhтатш орл.алії. 

Клсрсн;юнськніf асн1 увів інститут роз 'ї·зннх корол івськнх суд
діn. Криміналf,ІJа юстtн{ія сті.lла лtп.L'Іьнолержшшою. Потернілий 
чи по3нnач міт· куІІилt наказ коро.:1я нро ро"JГJ1Яд його справи два

налнятЬl\·tа tІрисююІІІМИ. Значно ні-знішс. в 1377 р., ці суди стали 
«Су21ЛЯМИ факту>,, що виносили вердикти на підставі .110казів, добу
тих ві,;~ осі6, ~ші мали достовірні ві;.щІ\юсті пrо :шочип. 1 

JІюдину мш·.;нt нrитнІ·нути до ві;.~,ІІовіл.альнш:ті як окрс\1а особа, 

ток і оfінинувальне журі (присяжні). У нершому випадку до·июля

лося виклнкnтн обвинува'tа на поrдинок. ГІри обвинуваченні нри
сяжНИ1\·1И можна було посилатися лише на снілчс:ння очевидців. 
Право никлику на поЕ·динок у справах про вбивство вважш1ося 

бе·<спірним. Таке право було скасовано нарламентом в !818 р.' 
Огже, псрен нрив~mтм обвинувачем стояна ]агроза виклику на 

судОВИЙ JІОЄЛИІЮК J ll r<ВІ rюр:ЛКИ, ЯК<t О'Шаl!аJШ, ЩО RIH Програв Сnра
ву, йоrл ув 'я-_:НІюв~uш і щm(.:унжувшrи Ан платити винагороду обвину

ваченому. Тому багато хто часто ·.шертався не безпосередньо до суду, 

а викладав факти обвинувальному журі. Це сприяло перетворенню 

журі на ОС()бливу колегію. яка визначагш стувінь доведення вини 

притягнутого до кримінальноl· ві..тl.повідаJJьності. Rеликс журі за

тверлжувшю акт обвинувачення перед направленням його ло сул,у. 

Присяжними формально могли fіутн ві,1hні люди, але реально 
тільки ·ншожні. Другий Всстмінстерський статут !285 р. встано
вив лля присяжних спеціалhний майновий ценз на суму 20, а ін
коли - і 40 шилінгів доходу від власності. Н !29! р. його fіуло 

підвищено, відповідно, до 40 і l ОО шилінгів, а 1годом -до 5 фун
тів стерлінгів. 3 

За царювання Едуарда lll у кожно"у графстві було етнорено 
особливу інституцію «охоронІJі" миру». Статути !327 і !332 рр. 
наділяли їх правом переслідувати й арештовувати :шочинців. Поряд 
із поліuсйськими функціями «uхорuнщ миру» могли колегіально 

ви1начати покарання. 

' Федоров/(. Г Uит. праця.- С. 254-255. 
2 Чє.1І>Іtов-Бt!бутов МА. Курс сопетекого уго,1овно-пронессуального пра

ва. Т. І. М., 1957.·· С. 313. 
3 Федоров К Г Uит. праця.- С. 255. 
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<<Охоронці миру» були ІІОІІСрСДНИК<:ІМИ J\·111р0ВИХ суддів, ІНСТИ
тут яких було RRCДCHO в 1360 р. Бажаючі 1>\ЙНЯТИ ці ноеади мусили 
буш• мати 20 фунтів стерлінгів річного доходу ., нерухомого май
на. До того свої обов'язки вони мали виконувати бс·юплатно. Тому 

поса;1а мироного суддІ вІдразу потраnила до рук земельної аристо

крап І. 

В АнІлії карні обвинувачення могли буги висунугі трьома сносо

бами: І) судовим nерсслідуванням за актом оскарження, 2) так зва
ним сумарним судочинством, 3) у nорядку приватного звинувачення. 

Судоне персслідування за актом оскарження було найважливі
шим Jасобuм ·н1хисту «І·ромадськш·u спокою»~ висув<:J.ння обвину

ШІЧСІJІІЯ і вирішення снрави ІІрохолиJю Ja участю присяжних. За
арсштовш-ІОПJ в ІІiJllHpi 1н.:рсдашши до суду Ja рішенням Великого 
журі 1рафспш. Ро·31·няд справи сночатку йшов iJ ·3астосуванням 
ортшій ·шстосування тортур залі·юм або окропом. Найпростіши.r\1 
Іасобом нинравдання була очисна присяга. Іноді ув'язненому до

'3волялося викликати на своє виправдання 12 нрисяжних, які за

ІІрисяглися б у його невинунатості. Мовчання також рознінювалося 

як новневизнання провини. 

Окрім вирішення спорів за доnомогою кровної помсти чи пере
І-оворів між дворамн і родинами або кланами у германських наро

дів з раннього періоду історії практикується вроведення фольюю

ту (наро,~них зборів). Межі юрисдикції фолькмату залежали віJІ 

-н·о,цн сторін на розгляд їхнього спору~ на висловлення дошри та

ким зборам тошо. Якшо сторона не бажала, щоб iL св ір ро-;глядався 
на фольк,юті, то не існувало засобів примусу до виконання рішен
ня фолькмоту. 

У германських nлемен застосування Божого суду було І"ОJюв

Ш1~1 методом доказування. Основними видами випробовування 
були випробування воп1см і водою, перше- для -;натних осіб, дру

ге-- для звичайних людей. За своїм походженням не випробування 

о·шачало ·-шернення до богів вогню і води. Особи, яких випробову

вали вогнем, rювинні бу)Jи і1 3ав'язаннми ОЧІ1і\1~ fJбo босоніж пройти 

рLпюшсними лсмехами плугу або нести R руках ро3калснс з::ші·{о; 

і якщо опіки добре 1агоюва.rшся, така особа виправдовувалася. Вн

нробуваннм водою вроводилося або в 'Зимній, <:Ібо в гарячій но;1і. 
( Ірн випробуванні в холодній воді особа вважалася невинною, як
шо Гі пло вилливаJю на поRерхню, не І.ЛНачало, що иола йnro HL' 
ГІJlІІЙмає. І Іри випробуванні 1·арячою водою особа ви:знавалась нс

ІЗишюю. коли при J(:tнурснні ·ІТ голих рук і нн в окрІП вона JаJІІШІа-
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.-ІШ .. :}! НСУІІ!І\0,'[/КСІЮІО. i)iЛhi!J ІІПНіЙ Clll>Ci6 НІf!Іроf)_'/На!-ШЯ, ЯКНіJ ~<1-

С госонуnався персважно нсркною. 1 ю.lяІ·ш~ у го:v1у. ІНО ucooa мала 
'!.ЇСТИ КУСОК Х~ІІ()а і СІІру, ІІрИ (L~,O\IY llj10.\IOR~IШIIIU, такі СЛОВа: «(·o

CJJU~lИ, закриИ ІШІуtюк ніrї _тJюДИНІ1. щоб вона не i\HH'Jta ІІроконтну

тн ні кусочка, ЯКЩО HOHU ІЮК.іІЯJІ~Н..:Я ІІСІІраВ,LtlШО)}. Якщо ЛЮ,'tИНа 1\С 

мог.1а Щ1LЖОН'ІІІУ 111 afio утри\-ІаЛІ в ІІІ~Іунку ней хліб 1 ІИ сщ1, вона 
вважалася НІІнноІо. 1 

Обрял ншІроІ>уІІання І:IOПJe:vt і нuдою мав ВИ"3І-НІчити вирок Бога. 

НнпробунаІJІІ}t ІІL'\1С)l\JаІJшю скла;.:щню-1 Щ1ИСЯІ н ГОJІошюї та rтр():vtіtк

НІІ\. \latlj)111< 1 1;tІl, ~-IOj)OIIa, ЯКа Г\.ШJ!а Оf}111і\НПІІ KPI\-IIIt:HCШtiiO 'J<l HH
K(l<l)tLII.Y В ІІL'Ї ],ррш~у. ІІрИСЯП:UШ.: «ІГ\.ІСН('_~·Л l~ОСІІОда, ІІСрСД ЯКИМ JlЯ 

свята рсJІікшн. 1 :~1,· 1 }І ·шt-шувачую ·~ ІJОRШІІ\-l ІІравоГ\.1. Gc·J шахрайсї
ва 1 обІ\tану, бе·~ усю<ш·о вІrшюмства, що бу.'ю в мене вкр::щсно ко
рову, на яку я ман) нрава і }!Юl теnер у віллові.аач<.т. Проти":н~жна 
сторона І<Jкож СК.1<l/Нl.:'Іа нрисяr-у: «Іменем І·оспола прнсяr·аю. що я 

не був ні нр11 1амислі, ні !Іри снраві. ні tюрадником, ні нrІконашtем, 
коли нс·_шконно Gуло :шбранu корову)>. 2 

Цими КJІЯ1Ва~1И відкривався судовий c11ir- <І>олькмот вирішу~шв. 

якій стороні дати право ш1 ск.'шлшшя нрисш11 на доюн. У призна

'ІЄ:ІІJ·ІЙ день сторони стана.1 ІИ ІІcpc}ll'YJtoм, 1 сторона. якій дозволили 
скласти присягу, скнащша ІІІ1ІІОІІУ ·~а встановленою форму;юю. 
Але для ·швсрІІІL'ІІІІЯ !ІрИСЯІїІ стоrоні ІІотрібні бу.Іи ІЮМіЧЮІКІІ 

в к.'Іятві, комІІурІ·атори. тобто особи, які 11іанрисяпно ствср,rлкуtшли 

ІІрашІ.1 11,ІІІСТІ> висJювлень сторони, щu к.нІЖlСЯ. Вони 1акож СІюс 

ніцї всрдження промов.1яли ·-ш встш-ювлсною фоrмулою. 

ОскіJІLJКІІ усе не ·щійсшовшюся ·щ ІІравовиJ\tИ ·шІJІІая~нІ, тu увt:сь 

церсr.юнішt відбувався із зас-1 nсуванням рі"3них І\0\:ї ичних форм 
висловІв та спсцІаJІЬІШ.Х жестІВ та рухш, яю сЛІд Gу;ю виконувати '3 

веникою точністю. Дос.1ідник11 ствср.Lркують, що саме така фЩl\tа 
nроне.гt.ення цього нерсмоншлу по.lсrшувшш ії снрийняття і ·ш-

rш;-.1'ятuвушшня 11рисутшмн. 

Ocr, ІlJ1ІІК.ТJа}( с11мнолічного і Іrсрсмонш.:ІьІюго харакн;ру ·~ rтр

і\-ІаІІСІ~коІ'l) ІІр~ша: ІІСрСЦШ~аІІІІЯ IIJ1YT11Ka і ЖJ\1СНі ·~с]І,.ІJІі af)o ШаJІКІ1 і 

рукавиці СJІ,\1ВШІі~увuло псрсJrавання земЛІ. Удuва, яка хогі.1а 

звілuннтися від ві,цнові.LІдльності ·_~а борги свш о покійного чо~ЮВІ
ка, клаш.t ключ вщ будинку на його \Юrилу _ 

1 Бср.ншІ f(tро.?м)Д.JІС. Нит. праня. С. 6:S. 
'Та\·1 само. С. 69 . 
. 
1 T<l\1 (<11\IU.- с. 70. 
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У 1215 р. нерква ·шб<>ронила ·заст<>сування ордалій 1 участь у 

них священиків. Після ньо1·о кримінальні справи почали вирішува
тися uиюІЮЧІЮ -_ш участю нрисяжних - Малш·о журІ. Спочатку на 

рінtСІІІІЯ 11рисяжних необхідна була згода обвинувачсн01о. Якщо 
він мовчан або відмовлявся, то обвинувачення знімалося (і можна 
було ·збсрспи якщо не своє життя, то майно сім'ї). Тому ввійшло в 
практику змушувати погоджуватися на суд присяжних: обвинува

ченому клали на груди залізні бруски - усе додавали й додавали, 

;щки не номирав або не ІІОгоджувався. Цю процедуру скасували 

тіт.ки н 1772 р. 
Коли обви11увачення були тяжкими, становище обвинуваченого 

усклалнювюю<.:~о: нін 11озбшшявся можливості свідчити по своїй 
спршн, майже не користувався доІюмоІ·ою адвоката. 

Присяжні притягалися до ві;щовідальності, якшо королівський 

суддя вважав їхній веrдикт «неправильним)), 1 

Тільки в 1907 р. було nрийнято «Акт про кримінальну апеля
цію». До цього право на апеляцію було вкрай обмежено й надто 
ускладнено. Безпосереднім поштовхом до прийняття такого зако
нол.анчого акта послужив випадок, коли внаслідок судової помил

ки :засуджений Адольф Бек відбував тривале ув'язнення, хоч, як . , 
виявилося, вtн не вчиняв жодного злочину.-

До цього ·шкону судову помилку можна було виправити, якщо ко

рона rюго!!Жувалася видати наказ про помиJtку (writ of crror). Оскар-
жуваний вирок ПІдлягав скасуванню пльки за умови, якщо правова 

номнлка стверджувалася протоколом судового розгляду справи. Ап 

1907 р. скасував «накази про помилку>> і :шпровадив апеляаію двох 
видів: І) апеляцію проти :засудження і 2) аrtеляаію rtp<nи вироку. 
У rrершому випадку осаорювалися юридичні обгрунтування за

судження, фактичні обставини, які було покладено в основу вироку. 
Апеляція rtроти вироку - це оснорювання призначеного покарання. 

Для внесення апеляuійної скарги 1 інших підстав вимагалася 
·1года апелянійної інстанuії. 

Тривалий час анr!Іійський кримінальний процес не 'Jнав !Ікти

тугу перегляду справ -за нововиявленими обставинами. Законом 

rrpo кримінальну апеляцію 1907 р. було також 3апроваджено мож
ливість виправлення су.Lюної Іюмнлки такнм чино!'-.1: І) направлення 

мідновідної кримінально!· справи для отри!\Шння внсновку в nnсля-

]0 

1 h'ocmaн Л. /1.1.. Бостон С f( Цнт. пrаця- С. 23~С 
~ Лиснсвскиіі З. В. Цит. праня.- С. 4S. 



ційний суд; 2) клопотання міністсрства внутрішшх справ про пс
регпяд апсляuійною інстанuією справи; 3) помилування засулже
ного короною. 

Джерелами кримінального нроцесуального права персдовсім є 
законодавчі акти, які регулюють судоустрій у країні (Закон про 
Верховний суд 1981 р., Закон про магістратські суди 1980 р., Закон 
про суди присяжних 1974 р., Закон про оскарження в криміналь
них справах 1968 р., Закон про кримінальне правосуддя 1925 р., 
Закон про супи графств 1984 р., Закон про суди і юридичні послу
ги 1990 р. та ін.). 

В англійській правовій літературі кримінальний процес частіше 
характеризують як змагальний (advcrsaria1). Головним nрИНІ\ИПом 
англійського процесу залишається змагальність сторін. З давнини 
характерною рисою англійського процесу є змагальНІсть сторін. 
Відомий правннк К. Міттермаєр змагалhність процесу вважав не

порушним nравилом: «І) Для сnраведливого суду (fair trial) необ
хіщш повна рівність прав обвинувача і обвинуваченого. 2) Обви
нунач Іювинсн нілковито довести обвинувачення і не інакше) як 
відповіюю ІЮ нравил теорії сулових локюів. 3) Він має право в 
будь-який •Іас, і:~ І\О'Шtшу судді, припинити обвинувачення або 
змінити його таким чином, 1цоб не постраждали інтереси обвину
ваченого. З першого nравила виявляється nозитивно, що обвину

вач, під час судових дебатів, немає ніяких персваг перед захисни
ком, і тому не може вимагати нічого, що не належа..по би в такій же 

мірі обвинуваченому або його захиснику>>.' 
Навіть коронний аторнеії у проuссі не с державним чиновни

ком, не :шл_ежить від корони, а перш 3а все напежить до корпоран_ії 
адвокатш, 1, виступаючи в судt, немае жодних нсрсваг порІвняно ІЗ 

звичайними адвокатами. Більш того, в історії мали місце випадки, 
коли корона nризначала nідтримувати обвинувачення в суді не Ге

нерального аторнея, а звичайних адвокатів. 2 

Закон і звичай зробили так, що все, в тому числі навіть одяг Ге

неральнш·о аторнея і 'Шичайних адвокатів у суді, нічим не відріз

няється~ щоб не викликати в будh-кого навіть підозри, що сторони 
в вроцесі не с рівними. Самі коронні адвокати свято оберігають 
свою свободу і не.залежність від нав 'я1ування їм волі корони. Ось 

1 Миттер.Іюер К. /0. А. Уголовное судепроизводство в Англии. Шотлан
дJШ JJ Северной Америке.- М., 1864.- С. 255-256. 

·До 1873 р. у Велнкобританії anюJHH!il ·-нижча категорія алвокатів. 
"Там само.- С. 25/1. 
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як про tlC о.:а-шн на o;tнo~ry -{ тtpottcciв І'снсра.'ІJ,ШІЙ ан>рнсй у XJX C't.· 

«.Я ·засуджую Й нідк~щаю нал_то 'ІllСІО fІОRТОrюване нrипущсНІІ>І, 
що ніб~по чнноннІfк, яю-Jіі нcpccJti)tyc обвинуваченого, повинен 

виходити ·3а межі, які визначає собі благоролний дослідник істини. 

Кол11 б від мене це вимагшJи, "JO я негайно 611 відмовивс>~ ві~1 свосї 

лoca)l,lf. В ньому чині я є представником ,:tсржави і зобов'язаний 

турбуватися, наскільки це від мене залежить, щоби дотримувалися 
-~акони держави, і щоби нічим не порушувалося право пілсудних». 1 

Обвинувач зобов' язаний вредставити су !І У в роти обвинуваче

ного <(ГЮ __ совtсп 1 закш--tу» усІ докази в порядку, встановленому 13-
коном. Иому категорично ·~абороняf·ться ввопити присяжних в 
оману і доби на пн.::я оfівинуваm.ІюІ·о вироку бс1 наявності дока·jіR. 

За існую•в1м ·шІІ'tаt·м, оUвинуна•І у нронссі не намагш·ться вплива

ти на fІ[lІJСюІших сноїми р<ннумами що,~1о поп\ної характеристики 

обвннуВ<ІІІСІІОП1, ро·шuвідями про його МІ·ІНулс- житгя. Лнало1·ічно 

не практикуп·ься лопитувати свідків щодо J\.·ІИнулого жиrгя обви
нуваченоr·о. 

Кожна сторона наділена р•вними процесуальними правами, 

можливостями відстоювати свої інтереси. Хоча зрозуміло, що об

винувач має фактичні персваги перел. :шхистом. 
Англійський кримінальний процес не знає суворого поділу на 

стадії процесу (наприклад, рішення про початок провадження не 
оформлюп ься спеціальним актом - 11остановою про порушення 
кримінальної справи, не сюшдаються такі процесушн>ні документи, 

як постанова про прийняття провадження до свого провадження 

тощо). 

Період збирання матеріалів по справі, як правило, називають 
полінейським розслідуванням (роІісе enqнry, роІісе investigation) 
або досудовим зібранням доказів2 

Між досудовим зібранням доказів і судовим розглядом справи 
часто існує проміжна стадія- ршгляд магістратським судом (суд
дею) справи '3 мстою nеревірки законності та об!"рунтованості >а
побіжннх заходів, правелення певних слідчих л.ій щодо ;юстатно
сті доказів для розшяду справи по суті. Цю стадію до 1980 р. нази
вали попереднім розглядом справи (preliminary exшnination), але 
після прийнятгя Закону 1980 р. про магістратські суди і Закону 

1 А4штпср.наер К. !0. А. У головно~ судопрошно_·кню в АtІПШІt. l1Jотлан
Щ111 11 Северной Л;..1срикс.~ М., 1864.- С 257. 

~ Г\'1/<:НJ.:О К. Ф., Голот,:о Л. 8., Филпнтюв Б. А. Уголоrн-н,ІЙ rІptнtcco:.: ~а
ІІ<цньlх государств.- М., 2001.-- С. 45. 

32 



1996 р. про кримJІШІьІІиЙ нроц~с 1 ршслщунання ця сташя 
(committal pt·occeclings) мас наближене 'Значення до відомої у на
шому кримі1шньному процесі - віддання до суду .1 

Настунна сталія -це судовий рО3ІЛЯд снрави (trial). 
Осоfіливісt ю кр~імінально-процесуа.т1ьного законодавства Англії 

с те, що нікш1н не було прийнято кримінально-нроuссуального ко

дексу. IJtCЇ створення кодексу виникали сере л англійських юристів, 
зле нонитак і 11с були реалізовані. 

О;tна > нсрІІІНХ снроб кодифікувати англійське кримінально
ІІроцс:суаншс Іаконодавство мала місІtе в другій nоловині ХІХ ст . 
. , ініІtіативи відомого англійського юриста )\ж. Стіфена (1829-
1894 рр.). Було nідготовлено сnочатку nроект закону, який кодифі
кував норми кримінально-nроцесуального nрава, а nотім на його 
"снові було nідготовлено nроект ПО11ібно ло КJІК. Проект ловго 
о61·шюрюнали в парламентj, але він так і не став :шконом. 2 

У І 'ІІ>:і р. fiyJI(> створено Комісію для реформування усіх галу-
3сіі нрава. Комісі)І 11іщ-отушша (Jроект Кримінального кодексу Аю лі!" 

і YcJІh<.:y, в якому ІІmшувалш:я вирішити і процесуальні проблеми. 
У березні 1985 р. ІІІЮСК'І, ·ш рішенням Палати общин nарламенту, 
було онубліковшю для обговорсІІІІЯ. Нї:t цьому і завершилася ко

дифікаційна робота кримінально-пронесуального nрава. Кодекс 
так і не був прийнятий. Але Комісія, втім, провела nотрібну коди
фіканійну роботу з численними :шконодавчими актами з криміна
льного пропесу, що значно зменшило юльюсть аТІв~ яю регулюють 

крІШІН3ЛhНИЙ npOI\CC. 
НазвС!\.10 найголовніші :-шкони, що сьогодні регулюють кримі

нальний nроцес: закони про нрисяжних ( 1974 р.). про юридичну 
допомогу ( 1974, 1988 рр.), npo звільнення арештованих nіл заставу 
( 1976 р.), про кримінальну юстиuію (1967, 1972, 1982, 1986, 1987, 
1988, 1990, 1998 рр.), npo магістратські суди (1980 р.), про nерехо
ІІJІСІІНЯ телефонних, телеtрафннх та інших иовідомлень ( 1985 р.), 
ІІJЮ ІІереслідування злочинів (1985 р.), про корнерів (1988 р.), про 
екс ІJХІЛИІtію ( 1989 р.), про ІІОсадових осіб поліuії ( 1989 р.), про 

су;tІІ і 11равове обслуговування ( 1990 р. ), про поліцію і магістрат
сІ, І( І с·уни (1994 р.), про апеляцію в кримінальних сnравах ( 1995 р.), 
ІІJЮ ''І"'мінальний проuсс і сJІідство ( 1996 р.). про nоліцію ( 1997 р.), 

І .ІІІ~·m.,-о К. Ф .. Го.ют .. :о J/. В .. ФпшноІІо(; !J-. А. Угшюнньtй нроuссс запад
JІf,І" ІІІ< У •t;Ірlї н.- М., 2001.- С. 46. 

· //" '-""( цu/ Н. Н. УголоRнос праtю ~~ уголо~нньІЙ l:Уд Англнн.- И".щ. 2-с, 
ІІl'ІІJ1 11 'ІІ!ІІ \11 .• 1969.- С. 39. 
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иро права "'lЮ,'UШІІ ( ]99Х р.), нро ·точнІІн і норушення 1ромацськшл 

Іюрм;tку ( !99Н р.), нро ІІрuвосу,ІJЛЯ д:1я неnовнолітніх і дока·нt в 
крІІ.ІvІіН<.JJІІ~юІх снранах ( J 9()9 r- }. про 1 юшюважс11ня криміншп>JШХ 

суліu (2000 р.), 11ро боротьбу ·3 тсроршмо.VJ (2000 р.), 11ро ІІравосу;щя 
·3 крІІМіІІальних справ (2000 р.) та ін.' 

Зібрання обвинуваJІЬІІИХ докаJів і виконання функціі-і обвину
вачсІшя всуліс як ІІравило, функці по державних органів. І Ір<Ш1)1-
не місце ссрел таких органів ·шіі~·tаЄ полівія і Королівська служба 
ПСрССЛІД)"lШІІЬ. 

Анслійська полінія с одНИ\:1 ·з наНстаріших орп.н-Іів. Її форму
вання було ·_шктщсно ще І 66.\ р. У І ROO р. в Jlонлоні тшічуваJІося 
120 по;ІіцсйсІ,ких. ·н1ачна час1 (ІІІ а ·з яких патрунюва~·ш на конях uбо 
на 1ІОВнах. У І Х42 р. у ІІП<ІТ<ІХ JІон_тtоrІсІ.кої rншіції бу;ю л ва інспек-

1'0(111 І ШІСТІ> L:CflЖ<tH JїВ, ЯКІ СІІСІlІ~ШП)'НаJІІІСЯ на J10'3КрИТЛ 'JJJUЧHHJH. 

Нонн 6у"-ш нсрннtІ\1И анпІііісІ.ЮJі\.·1И дс,rскпшами. Сhоп)_тtні в Анг.1ії 

майже l30 тне. ІЮJІіцеі.іських. 2 

JІрибsппно олна третина всіх полінсі'kьких ~ ое констеблі. Са:-..1с 

вони станов:1ять ядро ІІшІінії, uІІконуюІh всJшкий обсяг uнсрапш

нu-ро3шукової роботи з виявлення і ·шnобігJ.ння 3.1очию.t:\-1. Як пра
вило, не людІІ, які маютh спені;шьну ІІіm·отовку, в тому чисJІі іі 

юридичну. 

Корuлівсf,ка служба пер~с.:-тідування створена на ІІідставі Закону 
про персс:Іі;(ування правопорушень І 9Х5 р. Сьогодні Служба є 

систсІ\ШЮ сІІенішtі:юваних держанних органів виконавчої службн. 
Її нІлоні лан кн - місневі нідр<.нцішІ -- ро ~.\1іщуються в 93 шн;с.rІС
ннх пунктах Лнг:Ііі" Іі Услhсу. ({і піл.рснлілн очолюютhся nоса,:tо
вими особами, яю-tх можна 1н.пвати міснсвИІ\111 королівськиr-.·tи 

псрсслідуначамн. На них пок"1алсно обов'язок:~ органі:~анії і -~дійс
нення кrимІН<UlЬНОГО p(Hl:JJ1)~YB3HHЯ.J 

Середня ланка Королівсекої служби перес."іІlування після про
веденого реформування в І 998- І 999 рр. утнорюс 42 окружні ні;(
J1(НЛІЛ~І. На них покладено в OCІJOBJ--IO,\fY кримінальне пере-сліду~ 

вання у справах про ..--шо~rини, а також коорлинащю дtяльносл 

нІлових пілрtллілів. Очолюють ІІідрu·:щіл середньої ланкн с-ІарІІІі 
королшсью нерсстдувачІ. 

Усю Королівську с,"ужбу перссJІІдунань (якою є великий 
І!СНтрnльшІй апарат) очолює лиректоr публічних псресJІідувань. 
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L'ІІL:ральний аторнсй J"l.iйпJюt· 3аJ'а.JІьнс керівництво Корuлів
,.,,,,оНJt.:Jtужбою персс.1ідуrшн1> (він нр1пначас лирсктuра ІJуб;tічннх 

ІН'fН'С.ІІі)tувань і KOHTГIOJJIOC ЙОГО діЯЛЬНіСТЬ). 
()крім названих орпшів, важливі функаії у частині криміналь

ІІІ І\ lІ І Іронадження виконують і корти.:ри. Як уже зазначалося, коро

ІІСfНІ в11срше з'явшНІся в анІлійській історії н ХІІ ст. Тол.і короне
JНІІ оt)ІІрали 1 найбільш ангоритетних людей місцевим населенням. 
ttІ!І\11:\)l<ІІО'ІИ на них обов'язки, пов'язані з охороною інтересів, го
ІІІІІІІІІІІ\І 'ІІІІІОМ майнових, корони чи королеви. Звідси їх назва -
'''ІfІІІІН'РІІ. 

( 't,ІІ1 0.1[111 ВОНИ ВВажаЮТЬСЯ ІІС13ЛСЖНІІМН ПОСRДОВИ\1И особами 

,-унt1ІІоtо Інломства. Призначають їх на поса.ни органи місневОН.) 
ІїІІ\ІоІІІНІJtування (рали графств, міст та інших ве~1иких населених 
ІІ\'ІІІ' rrн) 1 ociti. ~rкі мають п'ятирічний досвіJt роботи, яка відлові
mн щrr.rІ•r :Іr'-.І. rно ст:Ішrнл.l'я ло кандидатів на ІІОl.:ади судді~ або з 
'ІІІІ"ІІ:І ~rс.ІІІІІ,ІІІ нr,r ІІrрrrІ\І;ІіІІІ нІрНJtичну пілготовку. МаксиІ\НVlьний 

ІНІ< 111111 І,!ІІ~ІНІІІІН ІІІІІ':ІJІІІ 1\opollt'p:l 7() роКіВ. 

t ІІ 1111111111 ф\.-ІІІІІІІІІ ІІІІрОІІСр:t ІІОШІІ·;н 11 ІН.:рсвір11і ОбСТаВИН, За 

'"' 11" ІІІ \І 111 І \І І 1 t~ІІ'Р 11. 01 ·ot 111. ІІІН 1 "І1ІІІ 'ІІІаііJtсно на території коро
ІІІ'!" 1·1•111 ІІІІІІ.ІІІІІІІ 

ІІІІІН'ІІІІІ, \'І 11 \ \' ІІІІва ( ІН'Іl'І\І<І t1cpc активну участь у криміншtь-

rнrr.ІV ІІІІІІІІ<ІІІІІІ\'ІІІІІ снр:rв. У rн.:p11ry чt.:pry це суд Палати лордів. 

ЛІІІ'ІІІІІІІІІІІІІrr ~-YJl, Hrrcor,ІІii t.:yJ~ 1 Суд Корони. 

/І ('/Іt'аі JІІlte свої зпаппя 

1\ ('Ін н r,o охарактеризуйте 1ракта1 Ре нуля де І'лаквілля «І Іро ·.шко
ІІІІ ЛІІІ 1111" 

ІЦ" ІІ:Іr>.І 11і;щмо про к11игу l·. Брактона «11ро 1<1КОШІ і звичаї Анr·-

J,,,.н, 1 І<t fІких істоrнчrшх уІ\ЮВ вшн11с1а uн.:OJJJ г;юсаторів? 
11 t•• ІtІНІоІ о ~ІІС<.:JІИ ло ашлійсІ~КОІ'О нрана (<!1i·mi r·_;юса'ІОрІІ»'.1 

~11,1 Іt'ІІ)'ІоІь в Аш·;Іі1 -~аСіJЛИ -~JсmсувёІнюІ врсщ:;tентів'? 

r, /t;1ІІІ\.' -~аІ·rulьну харак-rсрш.:тику сучасtюr·о шшільноrо прuнссу в 
.-\(І( 111 

І Jl;•lir~..: аналіз ПрзІmJt цнніш,ноr·о r..:у.2ючинс1ва !999 р. 
~ ( ).'\ар<ІКІС'р~пуіі'ІС ІІрОІtСС КОіtJ1фікаuії КрИl\·ІіІ-ІалhІЮГО Пр011ССу Н- ЛІІ-

1 111 11,( 1 \'1:11..'110;\Іу L'ПlПІ. 

' 1 )t1 1 нкого ІІІПУ JІронссу вілн~сt'но анІлійсr,кий кримінаш,ІJні1 
"І'' 111, 1 
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3. Судова система Англії: історичний аспект 

У·{ап.ші в історіоггафії пануr думка, ІІЮ саме після норманського 
завоювання Англії слід вести початок формування судової систе

ми в ній держав1. 1 

Сночатку встановлюється ісрархія церковних судів, на чолі :~ 
папською курією, з'являються: в церкві професія юристи, юриднчні 
науки, юридичні трактати і збірники ·_шконол.авчих актів та судо

вих рішень. Усе не не було би можливи\1, якби до ХІ ст. не бу"1о 

сформовано в Європі певну християнську снільність. У той час 
Європа складалася 3 численних ІJлемінних. місцевих і феодальних 

одиниць, яких сдншш спшьна рстпйна вІра 1 юра в імператора, 
короля.' ІІрнйня·rтя християнства J{рсвніми народами дало nо
штовх до кардиНаJrьtіИХ Jмін у нравовому жипі. Християнство 

принесло з собою письмо, що дозволило заnисувати нраво ві звичаї 

і традиції. Це видно на прикладі Салічнеької нравди Хлодвига. 

першого християнськш·о короля франків, Законів !-;тельберта, во

лодаря Кента, який був першим християнським королем Англії. 
Християнство посилило роль королівської влади в розвитку на

родного права в кінці ХІ ст. У VIII-XI ст. вважалась, що франкські 
і англосаксонські королі при:шачені Богом бути суддями на землі. 
Коли королі об'їжл.жали свої володіння, вони 1.11jйснювали право
суддя, розглядаючи справи вдів, сиріт, в яких не було сім'ї чи тІ

на, які могли б 1·х захистити. Як 3;:1значалося R Законах Етсльбсрта 
(бл. 1000 р.). «християнський король є Христовим намісником се
ред хрисrиянськоІ о народу, 1 вш новинен із надзвичайною ретелh
ністю мститися зд злочини нроти Христю>.J 

Поступово найбільш серй,пні ·шочини нереходять нід юрисf(ик

цію короля. Королі та спископи вилавали нові :шкони. Потреба ко

ролівської й церковної бюрокрtнії ВІІКликали до життя нові нраво-

1 ПструшеІісктІ Л. Af. ОчсрІ<И истории aІrr·JrнiJl:кor·o r·о(;у...Іарства н обще
ства в r..:рсщшс века.- М., \937; ЧІ!рІю.юпс"-тІ 3. ЛІ История фсоюurьного 
государства 11 права.· М., 1959; Хаиjтна Р. О. Дu1·онор н ангниіІском гражлан
r..:ком праве (исторический О'Jерк).- М., 1959; д,,сеш.:с ]. Лнr.Іийскос rrpaвo.
M., 1947; Ap•np П. Лнrлийская cyд:eбrrtl.Я сиr..:тсма.- М., 1959: Уол.:t;р Р. Лнг
лийская судебная системи.- М., 1980: .-Jnupofю Т. В. СудьJ 11 судсбньІй про
uссс Великобритании.- М., 1996. 

2 Б~::р.нш1 Гарольr>Д.JІС. Цит. прuuя. С. 63. 
-'Там само.- С. 77. 
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'" ІІН.: п1тути. Наприклад, королівські предс гавники оголошувюш 
Іtt·нrшtня. скликали журі нрисяжних і донитунали свідків. Королів
' ІоkІ ~Jшкти і церковні рішення стають джерелами права. Та, норяд 
п 'ІШРІайним правом nлемен, вироста"10 офіuійне право. 

У науковій літературі відзначається, що до правління Генріха ll 
11~ (>упо нрофесійних суддів для розгляду справ, щодо яких вида

ІІІІІІІІСІ. ордера. Щоправда, у нерші роки ХІІ ст. Генріх І направляв 
J\ЩїІл.-таки багато юстиціаріїв у nоїздки різними місненостями 
І•f'ІІІІІІІ !ІІІ" ·щійснення нравосуддя. Тому не виключається, що час

ІІІІІІІ 1 ІІІІХ і мала правову освіту. Та вони вирішували не лише су
ІІt•НІ СІІр:ІвІІ, а й питання зш·ального управління. 

І <'ІІІ"' 11 нсребудував систему державного управління, значно 
ро НІІІІJlІШІШІ ІІонноважсння постійних спеціалізованих урядових де
ІІІtрІІІІ\Н'ІП ів. ІІайбільІІІ важливими з них були: ка'шачейство, висо
kІІІ1 t'YІL (~·v.н 1а1 aJJІ,JHІX L:IIJXШ), що здійснював правосуддя, і канце
ІНІрtІІ, ІІІШ ІІІІІІріІІІІВІІІ;І І І<ООрНІІІІУВШШ роботу іНШИХ департаментlв. 1 

с ·н~н· 111 І \'ІІfН.\а ІІ ІІІІСf11ІІt' t·улові фу11кнії роз'їзних суддів но

•tІ\ІІІІ t•Інt~н·rtІ4ІІІУІІІІІІІ ІІІІІ Іtн·ІнщарсІ.ІоІх і ;щмініt::тrютинних функuій. 

І\ рІм ІоІ "·І t'ІІІJІ~ 11 ІІІІІрон<~JІІІВ рtтуІВІfНІІ маршрути роз'їзних суд
ІІІН ІjІІІ111І'І"ІіІ ІІІ І'УІІ') 1 1ІН'ІІО ІіІІ\ІІХ ("У)!.)tІВ ВИрОСЛО ДО ДВаДЦЯТИ. 

1\ ІІІ·, р '''"І''' ІІІІfІІІІІІіІ'ІІІІІ 1р1.ох суннів у власний королівський 
<'УІІ, 11 " 11/Х р ІІl<' '> ··v;UІІІІ (JtІIOX Іtуховних осіб, трьох світських) 
1141 t'ІІоІ о ('УJІУ юнІ ІІІІ'-·нуховування скаржникjв. З 1180 р. цей суд, 
''''''І' '' oюrr-1 t•y;tc ІІ<НІШІІU Судом ·шгальних спраu, псребувt1в по
' ІІІІно у ІkсІміш.:тсрі.~ 

1\ороІІІ. tн.:оfіисто керуван судом під час поїздок. 

ІІа ІІІІ•Іатку ХІІІ ст. функції вирішення справ, що надійшли до 

І\РfНІІІІІ, ~)уJю гюкладено на колегію професійних суллів ~«Суд ко

І""""'"'''"'.' н:шИ>> (Court ofKing's Вепсh). 
·~ •нн·ом ( ·уд королівської лави обмежився ро3глядом найтяжчих 

••tо'ІІІІІІІІ Іа окремих uившьних снрав, якими зачшалися Інтереси 

ІІІІ(ІІІІІН. 

І ''"І"' 11 увійшов R ІСІОрІю як один із визначних реформаторів 
ІН' ІІJІІ.JОІ сулової системи, а й nрава Англії. Він провів п'ять основ

'"" рс·форм у галузі цивільного й кримінального матеріального та 
ІІJНІІІ<:суаm,ного права. Ці реформи енначали таке: 

І) ~амість попередньої практики видачі нака-зш ІЗ вимогою від 

1 J,,.,,1fІІІІ Гщю.-1ьд Дж·. Цит. прюLЯ.- С. 414 . 
. І ІЩ (<IMU.- С. 415. 
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ВІдІЮВІдача ЧІІ мн.:цевоп; чнновника виконати коротвський нака:~ 

стосовно ІІО'ЗІІВача, нові ВІІ\10І'И внмапuІи від особи особисто 

·3'яВІп нея )J,O трибунаау ДJІИ давання tюяснень що;ю вимог по3ивачu; 
2) ІІсрсдбачалася участь СІІівтовариств:::~ громадян у нивільних 

справах у формі опитування сусідів нід присягою ., приводу спір
них фактів~ 

3) участь співтоварнетва громадян у формі оnитуванпя під при
сягою 3 мстою виявлення ІІеред королівським сул;ом усіх осіб, шо 
ПІЛО1рЮВ3ЛИСЯ у ВЧНІІСННІ ТЯЖКИХ :ШО'ІИІ-ІІВ~ 

4) з допомо1 ою нових судових припнсів було розроблено фор
му по:юву; 

5) розроблено правові порми щодо питань права власності на 
1СМЛЮ, 1 

Дослідники стверджують, що ще :шдовго ло норманського 33-
воюнання феодали поступово нрнвnа(;нили собі нраво ·_щійснсння 

сулу 1 примушували королів вюнавати йо1о рІшення коро;нвськими 
1рамотами. Уже в той період було три види маноріальних судів, 

які вже в ХІІІ і XIV ст. відомі nіл іменем cнstomaгy cotІгts, cottrts 
baron і cuurts leet. Перший з них відав вирішенням питань земл~
користування, сул баронів ро3глядаn дрібні нростунки і циві;~ьні 

справи, останній розглядав кримшальн1 справи.: 
Уже реформи Генріха 11 намагаються обмежувати застосуванІJН 

ордалій як док:лу насамnеред шодо феодалів, ледшті частіше вико
ристовуються присяжні для встановлення фактичних обставин. 

ІІронелура розслі!tУВання (recogпitio) відбувалася так: нрибув
ши у r"рафство, юслщиарій ви3начав чотирьох найкршцих ринарів 

(milites), а ті, у свою чергу, обирали 12 гілних людей (ХІІ шеІішеs 
iegales homines) із 1емлевласників, які, на їх думку, J\юrли найкрLl
щс знати фактичний стан справ. Вони 11іл присягою юстиниарію 
давали свілчення. Одноголосне засвідчення факту (У~rесіісtшл 
viciпeti) внрішувшю снраву. Якщо не було одностайності, обирr.ши 

додаткову кіJІькі<.: 1·ь нр.ІІсяжних, ІЮКІf не GyJю дu~.;ягнуто о.аностай

носл 12 голосін. Сторони мог .. 1и 3аяншпн відводи нрисяжннм. 
Саме з навсдсного правила, можливо, походить nрннuип о;tно

спtйного при~інятгя присяжними веrликту.-' 

1 Бі!рІюІІ ГщнпьдДJІс. Цнт. пр<щя.- С. 417. 
2 Ч(! .. -ІhІ/ОfІ-Бl!бутон AJ. А. Курс coRcrcкorl) уголовно-процсссу<ІлІ,ного 

nрава. Т. 1.- ,'v\., \957.- С. 299. 
'Та>1Само.- С. 309 ЗІ О. 
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Особи, ІШ яких вкаJуВШJИ лrІ-ІСЯЖНі як на ·точннщв, lliJ_J)I}\TaЛИ 
арl'"ІІпу. Снрави щодо таких осіб р(нrлядав тільки королшський 
сун. а конфісковане майно 3асудженш·о нерсходило до коралінсь

кої КU'НJИ. 1 

У XIII-XIV ст. настуново сформувалася система королівських 
<'УJІІВ. З королівсt,кої курії виділилося три вищих Суди: Суд казна
•tсііства, Суд Королівськаї лави, Сул загальних снорів. 

У ході реформ Генріха 11 склалася система суду присяжних, яка 
вiJtiІ"Jl<Шa пснитивну рот, у rюширснні зш·ального права. Уже в пe
J1HJJI І'снріха 11 відмовляються віл поєдинку як засобу доказування, 
Іа:О.ІІС Ії, ІІJ,оrо вілпоніпач отримував дозвіJІ шерифа nривести свід
І\11\, ~ІІ(1 ніл нрися1·ою лавали пояснення, що ляr·али в основу сул.о-

1\ІІІ О BIIJ10KY. 

І l'ІІJ1І х 11 су Jt ІІрttсяжних ·1робив постійним інститутом -~ рснгля

ІІУ ІЧІІІМІІІ;tІІІ.\ІІІ.Х І I(III!JJII,tiiiX СІІрав. 

( ·,·рt'ІІІІ\,НІІІ'ІІІІІіі ІІрОІН'L" ІІі;І()увавсЯ Н ТаКИЙ СПОСіfі: ЯЮЦО СПір 
1 ttІІ vtшtн 11 tІр:ІІІ;t Іtа ІнІІtоІtітоr їсм.rtсю, rю·шmРІ, щоб ро'шочати 

1 \'Іtllltt1il ІІІНІІ1t't', ІІІнн·tttІ І\;ІІІІІІН'р;І нanattt ііому ttравоний лист, що 

ІІІІІ ІІнt 11 ІІІ'У'ІІІІІ ІІІІІ11ОІІІІІІІ'Н'ІІІ ( ktai\Іti\i, оtрІtМаВІІТИ ЛИСТа і ПО

ІІІІІtІІ\ІІІІ'ІІІНІІІІІІІ t VII, ~11111 t'НІІІ1ІІІПІ }10 су;~у. В ЙОГО ПрИСУТНОСТі ПО

ІІІ \ІІІ' І Vt \ІІІ llt tl\1 t ІІІІt ІІІіІІІ "\1\1\t" 1 ІІЩ" І:\. }Іt<ЩО ВЇДfJОВjдаЧ НаПОЛЯГtіВ На 

І!Ш\'. ІІІtІ І'ІІJІ:ІІІ:І ІІІJІІІІІІІІ;І І"_ІІу\іІІІІІ..'И В суДІ, ПСрСГОВОрИ ПрИІ!ННЯЛИСЯ 

' 1 ''ІІН'ІІІ1 Ів~·рt;ІІІІ1пt J\O t\aІІЦJtcra за новими листами. Відповідач 
ІіІІ•ІІІІІ IIJHH"IJH lljJO llil)t<IIIШ·{ ЙОМу ЛИСТа (de раСЄ habcnda), ЯКИЙ :Ш
Іо,ІІІІІ:\11 Іtot о ві;l намш·ашtя nозивач:а розночати процес в іншому 

1 ~··'" ll:t ІІІІtставі них листів шериф викликан чоrирІ>ОХ ринарів, що 
rtІн•JtttІІІ:tІІІІ норял.. Rони в присутності сторін обнршш 12 односсш .. -
ІІІІІ. 11 НІ1ІІХ утворювався суд nрисяжн11х. Після нрисяrи суд ви

І 1\ІІІІІІІов:Ів свою л.умку про те, хто зі сторін мас біш .. шс пртю. СудJJ.Я 
ІІІІІІІІІ \ІІІ ІІ11роК. 2 

11 111 ІІРВі ІІШІіТИЧНОЇ ()рГанізаціЇ aНJ'JIOCdKCOl/Cf,KOl'O СуСІІіЛІ.>СТВ(І 

111 ''·' 'ІІІІ.Ії.І,ш\кподарська община (ti1c to\vпscllip, vi!Jata або v·icнs). 
11.1 1 ІІ1ІІ\ ("\Р)ЩХ вона встш-юшrюнала нравнла спінжиття n рамка\ 
І ІІ 1111111111 

1\оІІІІ І"снріх fl вступив на трон в 1154 р., Англія а.rtміністрuтив
нн ІІ'JІІІІІ)рtально но.аілялася на :-.tісасві й фсод;.1Jн,ні утворення. 

1 1
/1 "·'fm>-GcйJmfm Л-1. А Курс сонстскоІ\} уто.lmшо-пронсссузт--.ноІ·о 

нр-111.1 І І М .. , 1957.- С. 313. 
lurr,"fr!- )_История свропсіІского 11рава.- М .. 1994- С. ](}7. 
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МІсІІсІшмн алмініс-Іративними олинниями були села. які назива
Jщся вілт.tмІt. І·руни сіл (сотні), графства (шіри) і міста. Кожна 
сотня і кожне •·рафетво управлялися загальним зібравням усіх 
вінших людей і називалося судом сотні або сулом графства. Фео
JtаJІЬІІими оnиницями були мавори, які очолювалися феодалами. 

У свою чергу, фео,1али підлягали юрисдикції короля. 
Виконав'!ИМ органом сходу був староста (tun gereta), який спо

чатку обирався на сходах, а згодом, із nосиленням королівської 

влали,- призначався. Сільські сходи наврюшяли своїх старосту, 
чотирьох найповажшших nредставникш 1 священика представляти 

інтереси •·ромади на сходах сотні й графства. 
Збори чи сходи сотні (huпdred-gemot, hнпdredmoot) скликапнея 

один раз на :\-Іісящ .. Окрі\-1 ІІрс;tставників ві}t кожно]· общини, при
сутніми були усі більш-менш веJІикі землевласники округу. 

І 'рафства були ще більшими територіальними об'єднання\1и. На 
чолі графства був слnорчен (еаІdогmап), колись племінний стар
шина, князь (priceps), представник місцевих інтересів області на 
противагу шерифові (schirgcrefa, sllCriff), королівському агентові. 

За цим територіальним принципом і :щійснювалося правосуддя. 
У сільських общинах органом судової влади були сходи селян і 
зсмлсвJІасників. До обов 'я,зків сходу входив розгляд цивільних і 

невеликої тяжкості кримінальних справ, а також функція розшуку 

злочинців. що вчиняли 'Jлочини на території общини. 
Сул .. пями були всі присутні на сході. Але ·з lJacoм почала виок

ремлюватнея ніби судова комісія J 12 так званих старших, які віді
гравали вирішааьну роль під час прийняпя сходами рішення. 

Сходи сотні посвілчува_rІи укладення цивільних угод, розпалі
ляли нодатю-1 між общинами. Очолюв<.ш сотню сотенний старшшш 

(hнпdredsea)dor, huпdt·edшan), якого обирали сходи. 

Шерифи прюначалнея королем, вони збирали податки до коро
лшськоУ ка·ти 1 стежили за дотриманням усtма Існуючих закошв. 
поступово вони стали головувати на судових.·1ібраннях графства. 

Збори •·рафства (schirc-шoot, folkнюot) ск"111калися шерифом два 
рази на рік. Такс зібрання, було, перш :ш все, судовим органом з 

розгляду кримінальних і цивільних справ. Усі нрисутні виконува

ли функцію суддів, uлс з чaco:vt і тут виділяється комісія з 12 тсн ів. 
Особа. незадоволена ро:.tІ·.:Іядом ·й справи на сотенному суді. 

вправі була :.вернутися до суну графства, а нотім-і до суду короля. 

Сходи графства відбувалися в нентр<шьному місті графства, на
перед визначеному оборонно"у місці (tl1e burh). 
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Jlo ;tрупіі половини ХІІ ст. н АНJлії не бу;ю nрофесійних 3і1Мі
ІІІсІрпивно-судових органІВ. Цс111р уnравління - королівсr,кий 
JІвір (курія) постійно переміщувався й досить тришший час був 

Іпапші відсутнім в Англії, оскільки коро11ь частіше жив у Норман

;tії. Іlід час відсутності короля Аю·лісю правив головний юстиниа

рій духовна особа, ЗІІаRСІlІ. канонічного й римського права. Йш·о 
номічником був кшнщср, якніі кt:руван <.:скрстаріатом. 

КоrюлівеІ.ІНІіі ;tнір fіув ш1щою суншюю інстанцією. Траплялося, 
що і СІІ\І 1\О)ЮJІІ. (Ірав у•І:н:"ІІ. у ро·н·JІ)щі с11рав. Але 'І часом, в міру 
рtНВІПІ'-У анІІІІін·І,J{ОРІ сусІІJJІІ,ства ~і ·Jбіш.шсння кількості 3Вср
ІН'ІІІ. }LO І\ОрШНІ ·ta ЩХІВОС)'JU!ЯМ, НИНИЮШ НЄО6хідн1СТЬ ВИдіЛИТИ ·з 
1\урії t:JІL'НіаJІІ>ннх JІюдсй, які ·_шймалися б судовими повноважсн

ІОІМИ. Так 3'явилися Королівські суди. 1 

О;Іним із перших серед них був так званий <<Особистий>> Суд 
'"'РШІЯ, що діяв за безпосередньою участю короля. З 1175 р. до 
ін н-о сющду призначалися постійно світські й духовні сумі._ Міс

'""" ро щі щення суду був Вестмін стер. 
1\а,І<ІІІшс місце серед високих Королівських су11ів nосі11ав суд 

ІІІІІJІ:РІсі-іства. До його компетенцjї входив розгляд фінансових 

'"'"'І"" між феодалами, а також між феодалами й короною. 
І;ув створений Су11 загального позовного провадження (Common 

plt-as). З часом цей суд став Головним судом З<н·ального права. 
( 'уJІО'Іннство в королівських судах було платним, що робило 

су;tову ;няльнІсть нодатковим джерелом доходІв казни. 

Тоді ж -j~являсться також нравило, згідно з яким особи~ що не 
І>аж:ши звертатися до місцевих феодмьних судів, могли звернути
<'>! ·ш вирішенням свого спору бе·шосередньо 110 ОІІНОГО з королів
сІ.юtх сутв, викупивши в королшській канцелярії наказ на право 
ІІІІ'рІІсння і судовий розгляд снрави в цьому суді. Система наказів 

нроіс11увала до 70-х років ХІХ ст., а неофіційно існус й сьогоІІні.' 
Курії видавали грамоти, які уnовноважували й зобов'юували . . 

ІІ.ІІt:ІLсву адr.-вНІстрашю на мІсцІ провести розслщування злочину t 

.•ІІІІювісти королю та суду. За часів Генріха І й Генріха 11 від імені 
І<урії наnравлялись судді для розгляду окремих категорій справ 

Ішнриклад, фінансових) у графствах. 

У 1178 р. було nризначено два клерки і три світські особи. які 
1\І;ІrіІf сеuїм обов'я3ком :шслуховувати "Jаявникrя, шо лн:рталнся до 

МаJ''ІСІІко М. /І. ц~п. нраця.- С. 643. 
lmІfІmm т В. СудьІ н сул.сбІІЬІЙ nroІІCl'C Великобритании.- М., 1996.-с 9. 
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курtї. ВшtІІ tiOL" ІІііІІLJ ІІL:JКGувашІ в кур11 1 виконуватІ га кож ро:н, 
ІІраншшх рtСlШІІ.:ін коr~шя. '3tr...ЦO,\l. на 11\)ll'J"<.Шi Харлї (ст. 17), було 
у 1 ВОJК:їНJ cy.'l ·:>аt·шІьншю·юшІнх с11ран а()о ·:>аt'ШІt.на лава (Соnнпон 
fktll'll) н;t нi,;tr .. ·11HY від корсщівської JІ<.ШІ1 (Кіщ..(s ІkпсІІ). 1 

llL'III р~С1 ІІ,НУ В~Іаду На ГУІіСЦМХ 11f1l:.HC ГaH.J}!.ІJJJ црtН 'ї Ші>) IIOC:I<.IIIIli J1 
ІІІ!..'рІІфІІ ·1 ТІ-1іСІ1СВИХ МаГІШТіН. 

ll:ІiiGiJJІ,шy роль у пpuucci ·_{міцнсння Іtентрат~tюї нлuдн иідіІра

'ІІІ 1ак ·шані «су)..!И асІпію>. СуЛ}.І.і щ1х су,нів формували іі р<УЗВИШLJи 
анІ JІi~kLкc <оаrальнt:" ІІраво». В окруt·ах, кулн вони прнЇJh;rж:.t.:нІ 
),-'lІiictІIOBal н правш:удля, су,Іl.'Іі ,.'.tJ'Ш3Н:UІІІся нро \1ісцсві нранові 
ІІН1ЧаЇ, а Іюнсрнувшю:І, у Весп.·tінсгср, ІІІЛfіиRа.JІІ1 ні:tсуі\юк, ніЮ)11-

р<ІJІІІ нотрібні ·шІІчаї, }JKi '3<.1ІЮСИJІІІ ;щ ·~апшьних правн_l ;lЛЯ майf)ут
ІІІ.оr·о їх шtкорІtСU.ІІІІІ~І 11ри ptнt·JJ}J,'ti СІІрав. Втш 1акож враховува

ЧІІ гі 'НШ'ІаЇ, Bi)IOI\·IOL: J'J 11[10 }11\1 11p111HHI1JIII короJІіВСЬКі ЧИНОВНИКИ '1і 
своїх Ішї·ток країною. Так ск,;шщtп·ься система ·шп:t.тІьних Щ1І1Н

щнtів і правил, які JІ-r...1;щм слІюп ... обов'Я'ШОІН1~НІ J{JJ}J ксрівншпва 
C'jJ~<1~·1И. 

'За царювання fі;Іуарда ІІІ у кожному І'f>афстні fJyлo створено 

осоfJливу інснпуцію <шхоронІІів миру>>. Статути 1327 і І 332 рр. 
наділяли їх правом псрсслідунаги й ·_н.мрсштuвув<ІТІ1 'JJІUЧІШців. 

І Іорял і1 rюлінсйсью1\1Н функніяІ\нІ, <юхоронці миру» моглн кшн:

пшlьно ви:~начати :ш вчинення ·зjючину й покарання. 

«Охоронці миру>> GyJtИ Іюгrсрсщнtка\Н·t миrовнх суддів, інстн
ІУІ яких бу.:ю нвслсно в 1360 р. }{JІЯ канлилатів на мирових сул,;~ін 
було встановлений /1)/'Же високий t\tайноRиіі нсн·з- 20 фунлв стер
лінгів річн01·о лoxo}l'j ·~нерухомого маі-Іна. ){о ІОІ·о свої обов'я,~ки 

вони nовинні бу.'ш виконувати бс,юплатно. 'За щ1х ІІричин ноеада 

:vtиpoвoro сулю в1;1.ра·{у ж потрапила внк.т1ючно ло рук ·1eмcJIЬHUJ 

аристократії. 
·з lЗSS р. у кожне графство нри·~начшш ІЮ шіст1..., ні'шішс- по 

вісім мирою1х суддів. З 1414 р. tюнн ста,111 ·~асіцаїи чотири рази на 
рік на спеІlіШІhннх четuсртних сссі>~:х. на як11х рr...лглялш1и обнину

вачсшrя u найбільш серйозних ·mочинах.~ 
Мирою1\·1 су,rщя~-І були пілпорялконані на,rtіsІсні Іюліцсйськимн 

функпіями головні констеблі (старости сотень) і констсбJІі (старо

сти десятків). 

1 :J!ІсОІІ Вn1лпя.н. Лнпн1йt:кан корона. (.:1..' констІІІ)'ІНЮННhІL' 3аконьІ н обІ.r
'І<НІ.- СПб., 1914.- С. 444-44). 

: Федпров К. 1: ЦІп. нраця.-· С. 264-·265. 
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'{а Тюдорів в Анп1і1" скJшдалася відносно нснтралі·ювана OJC
н~l\-1tl 1\·ІісuевоІ·о самоврядування. Нла;tа на місцях на.;Ісжала мировим 
cy)tJlHM, якими керувала Тасмна рала. Мирові судді признача:ш 

ІІІІжчих чиновників, бсйпіфів·, головн11х констебліR. мшюдших 
кшн.: 'сблів, корнері в, нагля;щчів ·~а бідними тощо. Наприкінці 
.Х V ст. мирові судді набули права контро:~ю за діяльністю ше
рифів. 

Мирові судді nроводили розслі,~ування тяжких кримівальних 
'ІJІОЧИІІін. І Jайсклал.ніші з них ро3глядшш на четвертних сесіях, 
1\Н .. 'ІІІІІ скш1дні, ІJО'ПНШЮ'ІИ 1 XVI ст.,- на \.·Ішшх сесіях. 

('у тІ ·тп:шІ>НОІ·о ІJрава були су;щми корони. У XV ст. судш 

ІНJ.ІіІ\ЛІК;ш~І країну в суІІршюді власних Ішсаря, кухаря, ·~JіІІИня;ІJtсь 

у ·\;1м1,;1х. ІЮJ\Іістях місцевих зсмлев.'lаснt-Іків. Їх урочисто '{устrічаІ:З 
. . І 

11011.11 lll'l1 І l'ІІ<ІІП. 

1\ІІІІІІ 1;11 а.ІІJ,JІі . ." !Іра ІЮ, '{<lВJ(ЯКИ C~JCTe\1i нака:~lВ, ІІОЧаJІО 3aJlCЖUЛ1 

НІ!І ІІроtІ\'І·у;ІІJІ,JІІІХ форМ:ІJІІ,ІІОСТ61 і КОЛИ Кі.'1ЬКіСТЬ ЇХ ЗpOCJI<l, ТО 

"І ІІfІІІІН'.'t:ІІІІ\~"11 I\IIJ11111CIIII}I ІІІ ІХ ІІО'ЮВіВ ()уло ll0KЛ3JJ.eHO На КаНІ{;lе

рн І ІІІІ'ІІІІІІ\' 11111 роІlІІІІ.'І;ІІІ І\ОІІ\ІІУ Lї!р:ІІІУ ІІа ІІі)~СТаВі СІІеціаJІЬНОГО 

\'!ІІІ ІV ІІІІроІІІІнї.tнн р.tІІІІ ІІоІІІ\·І ІІсіІ cy)t ttтмостіііно розглядав спра-
1111 j ІJІІІІ', t'ІІІІІІ!Іt"ІІ lllt' 0!11111 11~'11Ір;tІJІ,ІJІ1і1 КОрОЛіВСЬКИЙ судОВИЙ 

ІІJІІІІІІ. 111,1111 pt111 1111.'/;ІІІ tїtp:tl\11 ІІІ.." '1<1 '!іІІ (ІJІІ,НИМ IIJ13B0M, 3 33 «ПраВОМ 

1 ІІJІ,щс -'1ІІІІІІtн ''" І І рс..ІtІ\Іl' 1 ом JIO'H'JІs-ІJtY цього суду були правовіл
ІІt1t'ІІІІІІ, 11/11 ІІІІІІІІІ\:ІJІІІ ї КаІІІТШІіСТИЧНОЇ форМИ І"UСІІОД3рЮВ3ННЯ. 

І lt'ІІ t·yn. ІІІРІ:ІІІ носІІ~іно функніонувати в ХІ\' ст. nід шввою Суду 

І,:ІІtІІrІер:т ІІосІуrютю склшюся дві стійкі 11равові фор.\:tи: запшьного 

11рава І 11рава СЩХlНС)(ЛШЮСТі.2 

'!:1 """'""м 1329 р., усі петиції, що стосувалися правових ІШ
' :tнт., 11рохань 11ро ІІОІ\Н-шування, мали налходити до монарха через 
ІІ;нтцrн.:ра, який на звороп петицій кщ1отко викладав свою 11умку.' 

k11увалн лоря.L{ із. світсьюt"-'lИ суш.lІ\Пі також нерковні суди, що 
'11\ІІІІІ НІШJІІОЧНО На ЛІДСТаШ КШЮНІЧНОГО ІІрана. 

І :ІІ,а судова снстеr.:Іа 11роіснув::ша R АнІлії сІ-о:JіТОІ 1 JІСщо 3:\Іі

ІІІІНtІ'ІІІL"І· j рСфОрJ\ІУЮЧИСЬ. 

f;c/niф -- помічнІІІ\ шсрнфа. предпавник ноJІінії <:удових uришів. (llle-
l''r/І речник корш1я. прІНН<РJ)'В<ІІІі.І коро."ІС~1 сІужбtта особа в 1 р<н]ктні, якJ 
1 !ІІі~·rІІона_rJ;J Ltсрсrо.юніальні о(іов'я'!ки). 

1 Ф<'f)opm-> !<.". 1: Н1н. ІІр<шя. С 274. 
· tlllU[IO(Ш ТВ. СуЛhІ и <:улсбньвІІІрuІктс І::k~JrІІкобрнт:.tннн.-- М .. !9Ч6. С. !0. 
1 
Фсдщню КГ Цит. праня. С. 276. 
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..>Ік ві,:~омо, J(O lЖJІaj(y Великобри 1·анії вхолял~: ЛнІ-нія, Уельс і 
ІІІ<пнаощія. )(ія шнлійського права і англійсІ,ких судів обмежена 
тернторіпо Лm·лії і Уельсу. Шотландія мас свої суди і своє праRо. 

ЛнпІій.СІ~ка судова система ві;пнача(ться складнісгю ·,т структу

ри як у минулому, так і сьогодні. 

В Лшлії конституцй як [ДИного нормативного акта не існує. 

Окремі аспекти державно-правового устрою визІІачаються сукуІl
нісlю Jвичаїв і прецедентів, а також законін. Серед них снід назвати: 
Іkтоку хартію 1213 р. (Magna Charta), пстипію про права 1628 р. 
(Pctition оГ Right 1626), Закон про недоторканність особи (Habeas 
Corpus Act 1679), Білль про nрава 1688 р. (ВіІІ of Rights 1688), За
кон про спадкування нрес-гшоу (the Act ot· Scttlcmcnt 170 І), Закон 
про nрава людини l 998 р. (Hшnanc Rights Act). Саме в цих актах 
:-шкрtплено насамnсрсл: у нс·~шtсжшсть судової системи, нрнво на 

судовий :шхист та оиш1 риси правової держави. 

На сьоІ·однішній день в Англії поділяють суди на так знане 

високе правосу)lЛЯ і низовс, що здійснюється великою кількістю 
нижчестоящих судІв 1 квазІюридичних органш. 

Високі <уди, Bepxoвuuu суд. За всю історію в Англії було багато 
високих судів. Вестмінстсрські суди (Су,..т1. королівської лави, Суд 

запшьних спорів, Казначейський суд), які застосовували ·загальне 
право, канuсJІярський суд, щu дІяв на основІ справедливосТІ, суд 

адміралтейства, який розглядав окремі категорії справ із сфери 

морського права, суд у справах ро1лучень, суд у сІшл.коних спра

вах. Судова реформа 1873-1875 рр. сnростила судову систему, 
скасувала усі ні сули як самостійні й об'єлнала їх у рамках нового 

о.аного Верховного суду, нал. яким в окремих винадках міг 3дійс
нювати контро~Jь Анеляційний комітет валати лордів. 1 

Модифікована судова сист~ми також неодноразово 11ідцавалася 

змінам і реформам, особливо Законом про суд 1971 та 11ро Верхон
ний суд 1981 рр. (Suprcme Court Act). 

Високий суд складастьt:я J трьох відділень: королівської ~JаШІ, 
канuелярськоІ-о і '3 сіме11ннх справ. Поділ Високого суду на відділ11 

зроблено лише 1 nракпРІНих міркувань, кожен відділ може розгля
дати будь-яку справу, підсудну в цілому Високому суду. 

У рамках корш1івської лави є Адміралтейський і Кuмерuійний 

суди, в рамках каннслярсJ,кого віллілення -·· ІІатентний сул. 

1 Дштд Pene. ОсJЮВІІЬІС нрюювь1с систсмьт соRрсменности.- М., 19ХХ. 
с. 310. 
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У складі Високо1·о суду 75 суддів, а також до ньшо ВХUі\ЯТь: 
'ШРJ1 головний сул..ля. який очолює коршпвську шшу~ вІцс-канц
rr~р, rно очолює канцелярське відділення, й голова відділення і3 

l'ІМСЙНИХ CПJ13R. 

Судді призначаються з числа ащюкатів, для яких nерехід у ранг 
су1шів Її Величності означає вершину nрофесійної кар'єри. 

Суд Корони- створений Законом про суд 1971 р. Він розгня
J\ас кримінальні сnрави. Його склад досить нсоднаковий: залежно 
вщ характеру справи й може розглядати суддя Високого суду 
;І()о окружний суддя, або рекордер, тобто баристер' чи соліситор, 
нкі тимчасово виконують обов'язки судді. У 1975 р. було 328 рс
''орю.~рів.1 

ЛІІСШІІtійний суд- це друга інстанція в рамках Верховного су
ну. В Іішл склал.і І R суддів, які називаються лордами-джастісами, 
ІІа 'ІІІІІІ • хранителем судових архівів (Master ot' Rolls). 

( '11p;шrr рtнІлн;rа<· колегія у скнаді трьох суддів. Одна з колегій 
1 VІІУ ІfІІІІ\JаІ r J,пJ r шr.КІJ KfmMIIIaJJJ,ІJИMИ сnраRами, це- кримшальне 

ІНJІІІІІІІ'ІІІОІ Лrн·ІощІііноr·о суну. Кшн.тія, нк нравило, діє в складі 
ІІІІJІНІІ ll•lt ІН' І Н ·а І ,111\ОХ t:y JUtlll І І ІНJUtІJІІ:ІІІІЯ KOfJOJI ШСЬКОЇ ЛаВИ. 

"" .,,""" !ІОfІІ)іи. 1'111 н:ttt вІ Л ІІетщііі 1101 ·о су J\Y можуть бути оскар
ІІІt'ІІІ 11 ЛtІt'ІРІІІІІІНІІіt І\tІМІІСІ tІ;шапІ Jюрдів. Таких оскаржень буває 

ІІа ttpat\ І І ІНІ Іtl'tІat а 1 о: ІІ:шата ш>рдів виносить f-Je більш як 30-
·10 pttІІcttt. у pit\. ( 'нршш н пала1і лордів розглядаються декількома, 
ІН' 1\Н'ІІІІІ~ ttiж ї])І.Ома, лордами. Можуть розглял.ати спрани тільки 

Jto(Щ-t\aІtHJt~p - головуючий у nалаті, 11 лордів, які спеІtіально oб
patti )LJJЯ НІ>ОП) nерамн Англії, й лорди, які раніше займали судові 
ІІtк·:щн, Jазначені в законі. АнгJІійське право не знає практики ска

суваІІня оскаржених рІшень 1 повернення справи на новий судовий 
ро !ІJІЯД. Палата лордів і Апеляційний суд виносять rішення по су-
11 оскарженої снрави. 

Судовий коонітет Тtюшюї ради. Палата лордів ~ не вища су

,·юва інстанція JljІЯ усієї Анrлїі. Крім цього, судді палати лорлів 

упюрюють Судовиіі комітет Таємної ради. На цьому рівні rо·!гля
)(;JІОТhСЯ скарги на рішення верховних судів британських -Juмuр

сІ.І<ИХ територій чи держав Снівнружності (Австралія, Нова ЗсJJаІІ
нін та ін.). Рішення 1<0~1ітсту фактично с внсJІовленням 11умки для 
t.;орони, які fіu·3уються на ·загальному праві. 

• ь·аристер- <.СШL'К<П нищоІ'О рангу. 1іКІІІ1 має пrаво виступати у всіх судах. 
1 /lиmlf) РL'ІІL'. (kІювнІ,rс пrзвовьtс снстс:-..tt->1 соврсметюспt .- М., 1988.-- С. 31 І . 
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1/и.uсчеспшнІІ(і l}'дІІ. Окрім високих судін, в Аш·JІії ~· всJшка 

КІІІІ,І\ІСl t, ІІНЖЧССТОЯШИХ СУ,ГІ,Ш, ЯКІ [1031"ЛЯД3ЮТЬ ОСНОАНУ Ч3СТШ·ІУ 

шрав. llc - сую• графс1 в, створсні ще ·шконом 1846 р., які тільки 
ІІа ин но ІЮJtібні до розуміння графе І ва. Rис()киі! суд не бере до 
pm1 пя;1у шори, в яких сума спору менша ніж на І ООО фунтів стср

JІІІІІ'1н, отже, велика юльюсть справ такого характеру po3J nядається 
сутt"и •-rшфств. Ці суди також можуть розглядати справи нро роз
JІучсння за наявності зголи на ue сторін. Усього в uій івстанuії 
нршІюють близько 260 суддів, які призначаються на посади з чис
ла алвокатів. 1 

МплознаЧІJі криміІщльІІі СІtрави розп1ядаються мнгістрата~1и 
простими громадянШ\Н1, які фактично виконують роль мирових суддів, 

не будучи юристами. Кількість їх- нриблюно 20 ООО.' 
Компетенція магістратів поширюється і на більш складні кри

мінальні злочини. В таких справах вони можуть у пnрялку поперед
нього розгляду вирішувати, чи є необхідні докюи вини обвинува

чсно•·о, щоб той став веред Судом Корони. Крім ць01 о, обвинува

чений може в окремих випадках сам 11росити. щоб його снрану 

розглядав магістрат і ~8°/о кримінальних ~:прав розглядається саме 

таким чином.J Скарги на рішення графських судів подають ;~о 
Апсляційно.-о суду. 

Квазісудовші розшяд спорів. Д11я роJглялу алміністративнш . . 
справ ква11су;юною комnетенЦІєю надtленІ окремІ органи- управ-

ління, комісії або трибунали. Бсс~ розrля;tу цими орпшами СІІраВІІ 

не можуть ІІСрс:tаватнся до ВерховноІ о суду. 

Таких ор1·анів Gш аго: вони діють у сфері еконо~1іки (повітряний 
і нюемний транс11орт), фінансів (nрибуткnвий і еемельний ПОJ\3-

ток, ухилення від сплати полатку), в соніальній сфері (соuіальнс 
забезнечення, звільнення. користування лікарнями) і т. п. 

Усі ці органн діють під контралем Верховного суду. Отже, суди 
ЛнгніІ" сьоголні виглял<Іють тзк: 

І. Сул ІІа:Jюн лордІВ. 

2. ВерховнІІіі суц Лнг:1ії й Усш~су, ~ю1іt t\taє Апс .. lЯІlійний суд. 
Високий су11 та КороJІівсt,кий суд (Суп Коrони). Апеляційний су!І. 
у свою чср1 у, мас цивіJІL>Не й криміна;Іьнс від;[і.JІення. ВиL:окий cy}t 

1 ДашиJ Репс. 0L"ІЮІ:І1!1:.Іі: праІЮВL>!С СІІСТС,\ІІ,J соврс\ІСІНІОСТІІ. -· М., 198Х. 
с 313. 

2 ТаІ\1 C<l"-10. 

' Там С<'І\Ю.- С. 314. 
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ІtоJtшясться на: ВІДШJІСНН}{ королшської лавн, кuннлерське вцдt

JІСНІ-ІЯ і сімейне відділення. Відділення королівської лави наділя
п І.ся на: Суд Адміралтейства, Комерційний суд і Латентний суд, 

3. Нижчі суди: магістратські суди і суди графств. 

4. Спеціалізовані суди: суд коронера (має в собі трибунал з пи
тань соціального забезпечення та трибунал із трудових відносин), 
рицарський суд (він складається також із трибуналу із земельних 
сІІорів), суд у справах щодо порушення свободи підприємництва 
(сюІадапься з трибуналу податкового, компенсаційного і відомчо
•·о), церковного суду, військові суди (військовий апеляційний, 
окружні, 1апшьні, військові повjтряних сил, військові сухопутних 
~.-·ш1, військово-морські суди, військово-польові). 

М;нІсІратські суди -·- основна ланка судової системи Великої 

І.рн·•анІ·І. Вони ро3Ілядають понад 95% кримінальних справ. Засто
''""У"'"' ІІІІраф а(і() ІЮ"Jбавлення волі на строк до 6 місяців. Якщо 
~ш1 Н'І ра н·І.І<і сули лохопять висновку, що підсудний заслуговує 
jJІІІІ·ІІІ 1 ''''Іkot о ІІШ<арш•m•. воm1 ос:рслаюп. справу до Суду Корони. 
М111 н ІІІІІІt·J,І\І t·у.аІІ ІІІНІВОJl>І.ІІ, 1·акож новередній розгляд справ 
ІІІІІJІІІ ІІІtІ 1 ІІІІІІІ\, що н~·р~тІащую·Іа.ся ·ш обвинувальним актом, вирі
ІІІУІІ ІІІ. ІJІІІІІІІІІ)І ЩіІІLО )tоt·ІаІІІОt..:ті ЛОІ«НЇВ ДЛЯ ВіддаННЯ ОбВИНуВа-
11\.'ІНІІ о )ІІІ ('уІ( У І<.орt.ІІІІІ 

( ·ут• •рафt·Ін оL·Іювш орп:.~ни цивільного судочинства. Розгля-

наІtІІІ. \ІJІІПІ.І\о ЧО(~;~ усіх цивільних судових сnрав. Це: позови стосов

Ію ВІІІННІШІШІ умов угоди, вилучення 3СМJІІ в судовому порядку, 

маііІІові с1юри на суму nонад 5000 фунтів стерлінгів: цивільні rю
рушсння, банкрутство, делікти адміралтейської юрисдикції - до 
1.~ OIJO фунтів стерлінгів; сnори щодо довірчої власності, іпотеки, 
нартнерства - до ЗО ООО фунтів стерліш·ів. Якщо сума позову перс
ІІІІІІІУС встановлений ліміт, справа передається до Високого суду.' 

Суд Корони - кримінальний суд. Розглядає за перttюю інстан

нісю за участі присяжних справи ІІІОдо найтяжчих злочинів. Кіль
І<ість присяжних -- віл І() ао 12. В11nравдувальні вироки, винесені 
судоІ\І nрисяжних, ап~лянійному оскарж~..:нню не нідлягають. 

Апсляttійний суд >rac шшільнс й кримінальне відділен11я. До скла
Jrу суду входять: лорд-канuлер, лорд- головний суддя, який очолюс 

нинільне відділення, а також до ІХ лордів апслЯІ{ійного суду. АІlСНЯ-

1 Afo:u)oвan В. В. Су,10устрІІІ: У~-.:rаїна. В!:лика ЕJрнтанія. Росій<.:ька Фсдс
р:щія, США, ФРН. ФраннІя. Судові uр1·аю1 ООН: Нав•шльІнJЙ nосібник. К .. 
сnоз.- с 217. 
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ІtІІ на сулшн вироки ро·зп1ядаються не 1\·ІСІІШ як трьома суjlJ{Я\·ІИ. 

ІІроr-.11жні :шслянії можуть розглядатися одним чи двома суддями. 

Віjutілсння королівської лави Високого суду рtвІ·шщас у вершій 
інст~нщії найскладніші цивільні справи й апслянії на вироки магіст
ратських судів із кримінальниХ справ. На нравах складових частин 
ІtІ.ш·о нідділснпя діють: Суд адміра.!пейства, в якому ро3глядаються . . . 
снори 1 мор<..:ьких ІІСрсuсзснь, ·лткнення суден 1 вщшкодування, 
нов'юаних з цим -збитків тощо; Комерційний су;\, якому пі11судні 
снори торговельного характеру. 

Канцлерське відділення Високого суду розtлядас як суд нершої 
інспшціJ' циuіJІЬІІі снраuи, ІІов'я·Jані з банкрутствами, управлінням 

майна, довірчою власністю, діяльністю компаній тоню. На правах 

олнієї зі складових частин цього відділення діє Патентний суд, 
який розглядає клопотання генерального контролера з нитань на

ТСІПІВ, дизайну та тор1·ових марок. 

Сімейне віддіJІення Високого суду розІляд~Н' скарги на судові 
рішення магістратських судів і3 питань сімейних ві;lносин (ро1.,1У
чення, виплата аліментів, опіки та піклування). 

Спеніалізовані су_г{и вілрізняютhся ол.ин ні,п олного сноїм скJ1а

дом, процесуальни\1и фор~ш1ьностя\1и та нормами. 
Суд коронера. Коронер - посадова особа, обов "я1ком якої є . . 

прове)l,ення )1І1нання нютю неtцасних випалюв з лепL'lьним юнпе~-І 

або смерті за нсзро·з:умілих обставин. Пі 11 час провелення розелілу
вання ·з.пійснюr оглял трупа, опитує СВІ;lКІВ, проnол,Іпь ро·ш1ук ІlІ

дшрюваної особи. може заарештувапІ їі без санкції суду. Коронер 

скликас снсшальнс журt присяжних, яю мають ВИ1JІаLшти причини 

смертІ, спираючись на доюtз11, встаношtснt коронсрсьюtl\'1 двншІ

ням, та ]афіксувати й відновідним вердиктом. Якщо журі дій;tс 

висновку, що смерть бу_rш природною або сталася внаслі.пок вн

падку чи неспровокованого самогубства, то на підставі верю1кту 
справа :шкрнвасться. За нстанов;ІсІшя обсташш. які свідчать нро 

насилf~ницьку смерть чи снровокопанс сшvtоІ'){)спю, ухш.t.'Іюггься 

верликт Jl.,lя суду, a.:-Je дпнання коронера не мш· ·_шкшчуватнся ВІІ

сновком про винувапсть когось у вчиненНІ :шuчнну чи ослпочним 

висновкоr-.1 про причини насильницько]' с~tерті. Цсlі вер;_щкт р;пом 

і·~ матеріа.:1ами ,1і:шання нанрав:tясться .ао сулу чн іЮ нрокурора. 

який проводить повне р(НС'Іідування. Суд і орІ-аtІи обвинувачення 

не пов'я:шні вердиктом коронерських присяжних і провол,ятh слу

хання у ·звичайному ІІОрядку, де коронер може внетунаги як свІ,'1ОК. 
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(~·ду cnpaвlL\: U(tн)o порушеиия свободи підприсниицnuJа. До 

ііо1·о склалу входять трос су,ппів Високого суду, призначених Jюрд

ІШІІНJІсром; судді Верховного uивіJІьного суду UІотJІан;rії~ судді 

Верховного суду Північної !рJJандії та не більше десяти ненрофс

сіі·іних членів, призначених королевою за рекомендацією лорд

к:шнлера. Рснrлядаr спори, пов'я,шні -~ уголами 1цол.о нін і умов 

ІrосІ·авок тонарш~ скар1·и щодо 110рушсння нрн.вшJ су.~\шн-шої торІ·u

вої практики~ прохання щодо звільнення від сплати податків із \ttір
~<увань rромалськоrо інтересу тощо. Спрани ро1rлядаються суддею 

і нво ма непрофесійними членами. Аnеляніl" на рішення полаються 
.Іtо ЛІІСJІяційного суду, Верховного цивільного суду Шотландії або 

.'to ЛнсJІЯLІійного суду Північної lpJtatщiY, 3аJІсжно від судової снрашt. 

/(ерктті суди. Синод Англіканської церквн має fІраво ухвалю
ІІа'! 11 ІІ[1ІІІІІtси стосовно будь-якого питання діяльності церкви. 

ІІрІІІІІос ІІІО!\О юрИСJ\ИКІ\іЇ цсркни R спранах 1963 р. nісля отр"ман
ІоІ ,,ороІІівсІ.кої санкції набув сили 3акuну. У кожній єпархії є кон

І"' '''Ін·t.І,tІІі cy)t, су;щя )ІІ{ОІ'О с каннлсром єпархії, призначеним 
і ІІІІІ·t,нttІІІ\·1 Н )рисюtt<І~і}t церковних су)tів rrоширюється, головним 

'ІІІІІІІІ\1, ІІіІ ІаННІІ IIJHI ІІl"ІІрІІІ."'ІОііІІу ІІОВС)(ІНКУ СВЯЩеННОСЛУЖИТСЛІВ І 

ІІІ'ІІІІ!,ІІІІНІІІІН 11111\ІІІ \'1\ОЇ\ о()оІІ'}І'ШіВ; На СПраВИ З «ОбрЯДОВИМ або 

фopl\taІtt.tІttl\t .Іtot .\tіІІОІ\·1>). ІІаііважJІинішими церковними справами є 

< 'ун :tр\І~"ІІІНї\РІІа 1\"сІІїсрGсрійського та Суд архієпискона Йорк
і'І.t\оt о. І~~ cy;ltІ (' ШІсnянійними інстанціями стосовно сулавих ріІІІень 
t,іІІІtїtсІ·орсt.ких суддів. 1-Іагля.;-J, 1а ліяJн~ністю церковних судів 

ІНІЇІсІІюс Відцілення короJ1івської лави Нисnкого суду. 

Нtщ"рсмий суд. Вирішус сунерсчки щоло користування гсраль
;'JІІЧІІНМИ девізами й гербами. Ро:.н~'я·{уЕ: конфлікти стосонно 11рава 
ІІ<І використання символіки, смблt.:м та 11ршюрів. І'олонує в сулі 
Іраф-J\·шршал (головний uсрсмоніймсйстср і r·шюва гера.'lьл.ично"і 
ІІаJІаТІІ ). 

ВііісІJІаJві ()-'t)u ·~лійснюють правосуддя у Збройних силах. Рев

І шrлають справи про серйозні порушення військового права. А:1с 
LїІравн щодо навмисІ-ЮП) вбивства, іра)(ІJ та JП:3аJПування. ичиІІt.:ІІі 

11 1\.Ісжах Сполученого Королівства, р(У~rлящlюл.ся судамн 1вичай

ної юрис,пикнії. Нійськовий аtІСJІяційний суд рсвrлялає апеляції" на 
ріІІІсння судів першої інстаНІ(іЇ. Скар1·и на рішення Нійськового 
<ІІІсляпійноrо су.ну \·южуть 11одаватися ;(о Сулу Палати порців. 

Трибупали 11lІllnauь трудових вir>uocuu. 1\пrлялають сунерсч

''" між робітннка~·tи й підпрИЄ\1І(Я\1И щодо л~іJІьнсння, відмови 
в ,:(оnомозі у "3В 'я"3ку з тнмчасовою нспранездатністю, вш J ПІJС 1 ю 
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і\ ІІШЮІ'<І:'\tІІ1, 11срскваліфікаuігю, щоло доrю\ЮПІ н ра:~і безробіття 
пнно_ Ро·н·}ІЯJtшоп. слраву три члени суду. один і·~ яких професій

ниіі <:ymtя, а два інші - nредставники конфліктуючих сторін. Рі

'""""" Ірибувалу може бути оскаржене до Лnеняційного трибуна
ну 1 1рудових сnорів. До його складу входять судді Високого або 

Л неняційного суду і додаткові члени трибуналу- фахівці чи nред
С1ШІШ1КИ роботодавців і робітників. 

В англійській теорії nостійно nідтримується теза про незалеж· 
ність судової влади як про один із головних nринциnів британ· 
ської конституції.'Для Лнглії с характерним дуже високий рівень 
незалежності судової влади щодо інших гілок влади. Якщо в ряді 
держав така незалежність проголошена і формально-юридично 
гарантована, то це не озвачає, що на нрактищ судова влада сnравдІ 

незалежна. 

У країнах загального nрава, особливо в Англії, декларування і 
реальне становище судової влади- не розходяться між собою. Тут 

суди- сnравді влада2 

Забезnеченню реальної незалежності судових органів у системі 

загального права сприяють tсторичнj традиuії англійців розглядати 
судову систему як гаранта охорони їх nрав та свобод. Крім цього, 
мають немаловажне :шачення й матерjальні фактори (ви~..:ока тех

нічна забезпеченість, благоустроєні будівлі й окремі nриміщенJ-Ія, 
відносно висока 3арnлата суддів тощо), а також традиції, що істо

рично склалися. 1 

На відміну від інших правових систем, в яких суд 1акож збирас 

докази й їх оцінює, в Англії, відnовідно до норм кримінального і 
цивіш.нш,о процесу, обов'язок 1ібрання доказів покладено повніс

по на сторони нроцесу, а суддя залишасться при цьому нейтраль

ним, заслуховує й оцішос аргументи обох сторін. 

В англійській теорії постійно підтримуrться теза про незшІеж
ність судової влади як нро один і3 головних нринциnів британської 

конститупії.' 
Відповідно до встанов;Іених ·3ш·альниІ\1 правсн-.1 принципів, від

правлення правосуддя в Анг11ії становип. прерогативу королеви. 

яка виконує його через призн::Рtення суддtв. 

1 СулсбньІс СИСТ~\ІЬІ ·;(JJI<\,lllhiX нкударств J (}Ів. rc.l. В. А. Туr.шнов.- м .. 
1991.-С. 8. 
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J Там са11.ю.-- С. 63!. 
4 Судсбньн~ сІІстс,\ІІ,І ·шпа_'lІІl,JХ 1·осулаrств. ЦІп. JlfiOШІ.- С ~-



]u і..:)' ДО ВИМ ІІрСНСl!СНТОМ 1607 р. УСІ ШІОRЛСІІО І"ОЛОRНИЙ ПрИНІlІНІ 
орt<:ші·'tанії праносул .. Jя, 11 і;що '{ яюІ\·І корона повинна виконувати 

свої прерогативи в частині зді~існення нравосудця чсрс·'t належним 

•шном ор1 нні·ювані суди. Су,~овим прСІІС.~снтом 1855 р. установ

лено 1муштет судmв. 

Історичні та інші особ.lІ1НОС'І і ро·ш1пку констнтуційнОJ'С) устрою 
ВсJJикобританії -~умшш;Ін наявніс п. тр1.ох самостійних правових 

систем. яю ююп. ІІа Р.::рІІН)j1І>ІХ в Лшлії іі Уt:.:Іьсі, Шотландії, Пів
нічнііі Іrи~нщії. І k·tІІаІкаю~ІІІ на ІІ<..:ІШІ ві;lІ\1ІІІІІUСІ і між цими право

ІІІІ\ІІІ t'ІІСІ<..:М<ІІ\111, на всіі1 'Іl:рІІІорії ВсmІкобрr-панії діє приннип обо
н \пІ<оtюсІ і суJШВІіХ ІІр!.:нслснтів, і у своїй щ1актшJ.і суди НІотландії 
1а ІІівнічної Jрландії оріf'нтуються на рішення англійських судів. 

Судді мають утримуватнея від діяльності в ІІШJітичннх партіях і 
не можуть брати участь у нолітичних і партіііних дискусіях. Полі

ПіЧнt партії не можуть ·щнрошувати супдІВ для на;щння допомоги 

у ПІДГОТОВНІ ПО"lІТІІЧІШХ ДОКУМСНТІВ. 

Гарантіпо не·_шлсжнuсті суддів служат~.> так JІ.шні судові і~Іуні
ІСТИ у процесі (jш!ісіаІ ітпшпіtісs іп lcga1 procect!iпgs). Вілrюиідно 
до ньоt·о, жоден позов не може бути врсд'явлсно нроти cy;UJ.І ви
щоJ·о суду за дії, вчинені 11ід час внконання су}lових фуню~ій. Інші 

прецеденти в·шп-uн ней імунпст rюширюють на всІх учасн:икш 
нронссу: нрисяжних, сгорін, адвокагів, свідків. Імунітетом воло

дІють 1 суд}{І юповнх ;шнок. 
l3 ансІійськііі тt:орії су;ючинства важrншс '3fшчсння на;щпься ІІрІІн

шшу- бути судИМІІГ\1 ті;ІhЮ1 ·~ar·a.1hHИM судом, але НС НЗД"ШІІЧаЙННМ. 

З цн!\1 11ринншюм також нов'я·шний ІІр~Інниn судового ·шхисту 

від нспрt.~вu~ІірtЮП) арешту. Гщхнпіпо цt.ому с коІІсппуціі1ни11 ак'І 

<<ПетицІя нро нрана 1627 р.», <<Білль про права 16Х9 р.>>, які нада
ють право 1tпримшю!'.ІУ -шернутнся до су,пу 1<1 нака:ю!\·1 habeas 
сОГJШS, щоб нричИІІІІ :<атrнмюІня були неревірені в суді. 

Судоuа система JН)(:тійно рсфоrмусться. ЗміІНІ в су;ювій системі 

'1умов.1 ІСІІі 4ІІСjІСНІНі~нІ акІП!\.ІІІ пар;Іамснту: 3nкон про су.ан 197 І р., 

Закон щю Іювнова:.-hсІІня крІІ.\Ііна;н.ннх судів 1973 р., Закони про 

кр;шінальне нраnосулдя 1967. 1972, 1977, 1982 рр., Закони про 

апслянію н кримін,LОJ.ІІІ1Х спrанах 1966 і 1968 рр., '3акон про 31lійс
нсння правосу;шя 1 <JX2 р., Закон нро ма.·істратські суди 1980 р .. 
Закон 111'0 Верхонниіі су:. I'JX І р .. 'Jакон пrо сулІІ І рафств 1984 р. 
та ін. 1 

1 Lудсбш,Іс СІН:ll':\11,1 тпа.lІ!І,І\ r·осу,:щрств. І tнт. пр:щя. С. 99. 

51 



Кіс І ик сулоншо корпусу станонJІЯть професійні cyJ\J\i. Чисе:~ь
ІІісл. Іtих сущtів не така вже й велика. Закон нро Верховний суд 

1 ЧХ 1 р. установлює, що кількість порлів -· анеляційних суддів не 
""''"""" персвищувати 18 осіб, суддів Високого суду- RO. Кількість 
окружних сумІв встановлюється лордо~-1-канuлсром за ноrоджен

ІІЯМ і·з міністром цивільної служби. Цих суддів в 1983 р. було 349, 
у 1984 р.-- 361, а в 1985 р. 371. Кількість професійних суддів 
-,більшується за рахунок залучення суддів, які працюють неповний 
робочий день. До таких належать: рекордери та їх помічники, за
ступники суддів. Рекордери зайняті 20 днів на рік. 1 

Підготовка суддів. На ві)1міну від практики підготовки суддів у 

країнах континентальної Європи англійські судді не обов' язково 
11роходять пі)1rотовку в університетах. Нважають, що вивчення 
права в університетах сприяє ідеалізації уявлень у майбутніх 
юристів, впливає на правову орієнтацію й формування правових 

цінностей. Таке ставлення до університетської підготовки юристів 
бере свій ночаток із практики організації перших Іннів, де вихову
вали суддІВ практикуючt юристи. 

Судові Інни, в яких об'єднувалися частина нрактиків, які ви
ступали як адвокати (баристери), мали свої школи, ,~е вперше сис-. . 
тематично викладалося загальне право, тодІ як в унІВерситетах 

Оксфорда й Кембриджа до середини XVIII ст. спеціалізувалися на 
викладаннІ римського й канонічного права. 

В Англії і сьогоЛ,ні важливе >на•tення надаєтhся тому, щоб11 

кантІ.илати в судді мали практичний стаж роботи. Лля ·-шйняпя по
сади стипендіарного магістрата ВИ:\-tаrається 7-річний стаж барис
тера або соліситора; рекордера - І О-річний стаж баристера; вищих 

судових посад- 15-річний стаж баристера. 

На відміну від баристсрів СОJІіситори можуть ІІретсндуваtи на 

ноеади стинсндіарнш·о магістрата чи рекордера. Тіньки за Законом 

нро суди 1971 р. сшtіситорам можливим стшю Jаймати ІJОСЩlИ 

окружнш·о судді. Для цьо1·о нсо6хідно мати З-річний СїЮК робол1 

рекордером. 

У 1987 р. 138 із 1422 сул!1ів було призначено із соліситорів 

(40 окружних судлів, 31 рекорлер і 67 псшічників рекордера). 
Отже, близько 90% суддів ІІр~пначасгься ·J числа баристсрів.2 

)2 

1 СудсбнhІе систсмпІ "JапалнІ,ІХ государств. ЦІп. нраця. -- С. І J 4. 
~ Там са:-.-ю.~ С. l 15. 



Практично вирішат,ну ро:1ь у формуванні су;ІJlівського корну
су відіграс лорд-канцлер та його апарат. Останній 3бира<· інформа
нію про потеннійних кан;щдатів на сущ>ві посади серед практику
ючих юристш. 

Починаючи 3 1990 р., i·J нрийняттям 3акону про суди і правове 
обслуговування з'явився новий критерій д11я відбору суддів: стаж 
11рактичної 3)1RОІштсt,кої Jtіяш.ності. Ві,rtІювінно ;ю uьoro Закону 
члени '{3'НШЧСІІІ1Х 1шщс корІІораІtіІі, а також ІІрснставники інших 
ІІраrювІІХ орІшІі·Іанііі, ссрсн >Ікнх ·~акон на·шв:н· юристів, які пра

нrоюл. у сферІ У' o;t і·! rІсрухомістю, Jtсржавних обвинувачів~ 
с 1ворюс п.сн товаристuо «А;tвокатура». До нього входять ті, 
хто ·ш рскомендаJІісю своїх врофесійних органів набувас прана 

безпосереднього внетуну в еунах, тобто право бути а;1вокатом 

у судІ. 

При<імаючи такий 'Закон, уряд Великобританії виходив 3 необ
хідності ртширити коло осіб, із яких відбираються су;uІі. Сього
;щі головним критерієм для добору кандидатури на су;uІю ,. ви
ступи кандидата в су;Іі. Обrрунтовую•ш законоІІроскт, автори по

кликалися на те, що закритість корнорш~ії RИКJІючшш можJшність 
нрофссійної конкуренції, 'щвдяки якій нершити нравосуддя могли 
би видатні юристи. 1 

Судді ІІШІСЖІ01> до висОІ<ООІІЛачувальІІих катс1·орій. нрацівникін, 
що с також 1·арантією їх вс-залежності: стипсвдіарний магістрат 
одержує 2Х 500 фунтів стсрлінr ів; окружний су;щя - 43 500 фунтів 
стерлінгів; суддя Високого сулу ~ 63 ПJс. фунтів стерлінгів; JIOPJJ 
апеляційний суддя ~ 74 750 фунтів стерлінгів; ;юрд ~ П)J[ОННИЙ 
сулля ~ R І тис. фунтів стсрлінгів 2 

ІІа ВИІІІі судові посади 'J успіхом нрсІсндуюл. баристери, які 
стали королівськими адвокатами. Барис·Іср, запрошений на вищу 
судову посаду, проходить неі су;10ві інстанції. Він працює 5~ І О ро

ків суд;rею Високого суду, 5 років в апеляційному суді. Сере;rній 

вІк ІІrи·11шчсння на таю Іюсади 50 рокіu, щu ,J.ac можливісп, за
JІшпатися на посаді 15-25 років. Останнім часом nомі1 ною є тен
денція «омолоджування» кадрІВ, середній вtк при:шачсння на зга
дані носадІІ вже коливагrься він40 до 50 років.' Закон про мирових 

1 Апарови Т В. Су11ЬJ и судсбнь1й пронесе [kлнкобрнлшни.-- М., 1996. 
с. 26. 

: Сулсбнмс оІстс.\-ІhІ 'JШJалІІьІх госуларстR І l.lІп. пра ня.- С. 1 1 б. 
3 Там само.- С. І 18. 
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~·y,C'LiH liJ7iJ р. усІаІІОВJІІОС ті.аІ,КІІ 0)Н1Н крнтсрі~і :J,JIЯ 'Шl~Ср..UЖt:НШ-1 

осоUн 11;1 Інн.:щ~у мирового сул;о: каІІJщдат поmшсн нроживати на 

І"t..:рІІторії ~..:оміл:ту чи району 15 МИ.'ІЬ шшкшю. І-Іа практиuі вимоги 
)li.) І(;ІІІJLІІ..:tаІ·а дещо р{ЛІІІІЧ1Юються, він \·1уситf_, мати британське 

ІІЮ\1<t;'l}{ІН.:пю, бути не старшим ·{а (JO років, мати nевні якості, бути 

о()'скІ ІІВІІНМ, чесним і фі:.тчно :{лоро вим. Станом на l 991 р. миро

вІІх су;щін налічуваткя блюько 7500.' 
Кантщатури них суд!tін нілбираються .~орадчими комітетами. 

}ІКІіХ налічується в країні близько сотні. Члени цих комітетів нри

"!ІІачаються лордом-кашщ~ро1\·1. Особлиніс110 иих комітсї ів с те, ІНо 

ІІрІ'ШІНІ!<l ЧJІСІІН~ КОМІТСТІВ трН\·ШЮТЬСЯ В Т<1ЄМНИН1 Bl}l. rpor-.·1<1/tChKOCTI. 

Має свої особливості система піл.п)товки hН1рових судлів, оскі

ш,ки вони не с ІІроQн..:сіііІІИ:\Н-1 l:Уддями. Система їх пан(Ішшя дjс '! 

1966 р. і ВІСJюч;:н· лві стщ(Їі. І kрІШІ )to тоІ-о, нк ма петрат нристу
ІІИТh до своїх обов'язків. Вона включас в ccfic О'1Ішйомлсштя ·1 
оfіов'я·Jкамн магістрата, лія .. 1ьністю су,r{ЇВ, ведсІшям нроцесу, сис
темою доказів. )Lруга стадія ·- після б місяціn персбування маr·іст
рату на носа!(і. З 1983 р. заГІроваджсно особливі курси ;tля миро
вих суддш, яю снсціа..'ІJ {у ються ШІ р<НГJІЯдt сІ~tсйних СІ Іран 1 справ 
ІІСПОВНОШТНІХ. 

Очевидно, шо такий курс не до·шшtяс нілшти усі тонкощі су;ю
чннства. Ллс стосовно магістратіu таке '3авдання і не спшІпьсн. 

Для надання ноетійної правовоj· )lOilOMUПI ма1·істратам ·шнрова.:r

жсно ноеаду к.rrсрка. Останні~[ ІІJ1~пначасться ко\1ітt.:том мш·істrат

С.:І>кого сулу і·~ ·_штнерлжснняr-.-r лор;ш-канцлера. Клерк не тілhки на

;lаЄ правову лопоІ\-·ЮГУ маr·істратам, а й може виконувати обов'я3кн 

суддІ. 

Таким клерком може бути нрофl:сійний нр:::шник, мати стаж 

практичної роботи баристера чи еоnіситора не менше ніж п'ял. 

років або тривалий час ІІраІООІН\ПІ ІЮІ\Іічннком кпсрка. 

Граничною віковою \1СЖСЮ персбування на 11oca.-'ti су.r.ш1 вста
новлено 70 75 рокін, '{'-ІЛСі-КJІо віл рів11я l'"улу. 2 

У структурі ІrентралІ)ноІ·о ,;tсржаннuго ШІараІ·у Ве.'Іикобританії 

нема міністерства юстинії, яке ·шймшlОС}І би ІІроб:ІС\13\111 :~лійс

нсння праRосул,lя. Історично так ск.lа.lося. що !{і функнії rо·нюді
JІено МІЖ ;ІCKJjJJ.K0\1a ІJОСа}Іокнмн особами: .rюрл-каннJtср, лсржан-
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ІІиіі сскрс1аr внутрІІLІІІІХ crrpaн, ІL·нсра.ІІ.,ниіІ аtорнсіі і Гсн~ра:Іь

шtі·і со:Ііснтuр. 
Jіорд-канu_:Іср 1 u.юва НІІttюї су,:1оної інстаннії країни -І Іuлаї н 

;юр;tін. ФоrчаJІЬІІо він очш1юс також: Су;цтиіі ко~1ітст Т<Іл\нюї rа

:щ. Крі!\1 того, він с ппу;І}ІрІНІ\І t·.Іавою Нср:-.;овноІ·о cy;Ly і1 1 о"ІО
вою КанtІJІсрсІ.кого ні.т'tі.;Існня у ВІІСОІ\О\1}'' сулі. У віданні ~юр!t<J
каннлсра ІІС тіm.КІІ нрІЛІІ<1'ІL'ІІШІ C!1.'Utiв. а і і рочюfілсння рсІла\ІсІпу 

!li}IJII)IIOCTi J:kpXOHIIOI'O (.'_'.',.'(_\-' 

ІІа ;юр_-tа-І\:ІІІІL:Ісра ІІш,·.-І:І)ІL'І!О о\)он'и·н\ІІ. ІІОВ.}ПаІІі ·3 на;tаншІfІ..І 

.tlL'РА,,ІІІІІ\ІЇ ІІр:Івово{ .·1\ІІІО\НІІІІ. Він ІІрІІ ~на•Іаг ЧJІСІІів ІІрш--юно1' ко
і\ІІL"ІЇ .СНІ ЛІІІJІії іі ':',.іс;ІІ,су. 

Ві,'LО\ІС І'RО пор;щ-юtнІUІера ск:ш.тшсться 1 ВІ;lлітв_ якІ очо~Ію
Юї LL'Я 11рофсс іІ1ІІІ1~111 ЧІІІ ІОНІІІІІ\3 :\ІІІ ( K:ICJ1IOI K0)101JJI ). f< )рІІЛІІ 'ІНИ Й 
ві;І.,.:'{І.'l -~а~Імагп.ся· 'ШПt:ІІ~НІІМІІ ІІраВОШІ.\111 І ІІІ Л.ІІ!Шt!\ІіІ. IIJ1<1BOBOIO 

рсфор\1010. н:.щаІІІІЯ\І ІІршювої .:1опо:vюги, управ.т1інням сулонІІІ\НІ 

окрупt\ІlІ ·1а су)tами. У ск.:шді віщJ\'1Сїва с н~нтралІ~ІІtl су:tова с"-,ужfіа. 
ЯКа СК-'Jа,'ШГГЬСЯ ') НІ,'С'ШІСНІ> у НlШІJІІ~ІІИХ І Kpli\Hli<IJІL,I!HX СІІранах. 

Вона ·шіі~1ЗСІІ.ся ро·~р()б.:-1спtпrм праю-t:І су,'l.очинства, провс,:tення:-ц 

у ЖІІ ПЯ 3ШСОІЮД::Ш'--lИХ 3;\НН ТОЩО . 

. ·ИіиісІJtерсІnво вuynІpituuix справ. Глава ІІІ.ОП) r\Ііністсрства 

;tерживний сскрстир внутрішніх справ (Sccrctaгy of' Statc Гог thc 
Ншnс [)срш·tпlсІН). J(ержсекретар внутрішніх снрав рско"еtщус 

ури.tу ll<l ІЮС:.-1)1.11 !\ІаГістратів у JloH,'l,OH], СТСЖІПf-, ·ш f10'Ч1О6ЛСННЯ;'\.-'І 
!tpaB\1.1 ІІрtШа..:.tЖСІІJІЯ В ~1(11 н.:трНІ'СІ,КІІХ C)','LaX, ІНІКОІІ)'С (І)JМІІІІ(:Тр:1ПІІИІІ 

функнй ІЩЦО ОJХ<Ші'_Шцlі poGOlll МаІ іt.:Іра!'СІоКИХ супів у Лондоні. 
І'снсраJJІ,ІJІІіІ аторнt:Іі 'СІсн yp}l;ty, хоча 1 не вклю•1аггься ,·Ю 

ск~Іа;.tу ур~І.'tу. І·сІІсралІ.ний со.1ісІІтор -- -~аступннк r-снсраJІІ,Іюго 

иторнся. 06JІ;ща вони нрофссіііні юрисї н і ІІШІс:;юпь Jto о,:щісl· 
коrторшtії барнстсрін. І'олоннt: їх ·шв.1ання ·· прС,'tспш~lЯТІІ Корону 
в cy,J,ax у всJшюtх крнміІІаJJІ,них і н~ші]ІІ,ІІИх с11равах, н яких Корона 

г сторон9ю. Ген~ра)JІ.,ннН аторнt:іі с JXtJLІІИKOI\.·1 урЯіlУ -~ юрІІJІИ'Іних 
ШLІ<ШL>. IJot·o 'JІ O}tD нсобхіJtІІа Jt.JІЯ tюрушсІІШІ крнr-.tінальнuї снранн 
'! ,{СЯКІІХ осоGJІІІВО Ш1ЖJІІІШІХ Кё.Іl.l'І-орій СІІрав. 

УсІ cy}ll-1, нк устшнни-1 і cy,:l.:ti_ 11ря:-.ю •ш оJюсерс_;~коюню отри

.\·ІуІоІt. нраво на ві,:tпрrlв.1сння правосу,;1,1Я ві;t ії Вс.-ІІІЧІЮСІ·і корu:Іс
ІНІ 1\ш·~Іії. Тра}tІІНііІно всі су,тtи ЛІІІ"JІЇЇ ІЮді~ІЯЮї L. на: ІІатлу нор

Ltів.1 найвищої Інстанuії в оскарженні судових рішень ·3 rшнілhнІІх 

1 /lo CKl<-C1Y Пшштн ;юр;ІіFІ FІХОJІІІТІ. Комітет Пpanocy.l,lЯ (JLt(liciaJ Со
пнніttl·с) на ні.:І~Іаві ]Jк(НІJ ні.11 ІХ/() р. І1[Ю ш.:каржсння L:)' •. ІОНІІХ ріtІJСІІІ •. 

)Lo Ко\-Іі-н:ту вхо.шл. ,'Ю 11 .'JOp.-liв І !рана (l .. опІ:-. о!" Лррсаl іп Oridiпary) 
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снрав оfі'•лнтюt·о коро:tівстна ·и1 криміннльннх снравах Аш-:tїі, 

І!а!ІІЇ і ІІівІІічиої Ірландії; Анелянійний cy;t, Сун Корони, Судовий 
комІІСТ Тасмної ради, Су;1 :< ршгляJtУ скарг на обмеження свобони 
ІІІЮМІЮІУ (l~cstrictivc Practices Coort), АІІСJІянійІІиЙ трибунал із 
тру ;)оних снорш. 

І! Англії не існує інституту прокуратури, як no11a іс11ус на кон
тиненті. 1\Jtc в [(римінальних справах, які істотно 'Jачішноть інтереси 
;Ісржани, генеральний аторней виконує функпію нержавного обви
ІІувачсння. Він доручає представляти функпію обвинувачення в 
суні баристеру. 

Фунюtії генерального соліситора подібні но функпій генераль
ІІОІ·о а1 орнеи. Часто він вистуІШС в су 11і разом і·1 генеральним атор
нссм, н який f' стороною Корона. 

1\iJt керівництвом 1·снсршшюп> аторнся 11ранює Лиректор пуб
Jtічttнх ttсрсслідувшtь. Він зобuн' яJани~і нрuвuдити псрсслідувшttІЯ 
у виІшдках, вкюаних у 1аконі, або на вимогу міністра внутрішніх 
справ чи гспсралмюго аторнся.' 

Судове управління. 13 Англії нема міністерства юстипії. Функції 
цього міністсрства розподілено між нрем'ср-міністром, лордом

канцлером, МІНІстром внутрІшНІх справ 1 генерал-аторнеєм. 
Найбільш близьке місце до міністра юстиції 1аймає лорн-канц

лер. Він - шава су11ового відомства. Воюючас вів є зв'язуючою . . . 
ланкою МІЖ судовими 1 :Jагальнополпичними органами. 

Повноваженин міністра внутрішніх сврав шодо криміюшьної 
ПОJІІТИКИ НаСТІЛЬКИ ШИрОКІ, ЩО ІНКОJІИ це МІНІСТерСТВО Н3:ІИВаЮТЬ 

МІІІІстсрстном кримtпальноJ· юстиніі":~ 
- ним прюначаються клерки при поліцейських судах 1 ·ш

твсрджуються клерки, що заврошуються платними сумями в про

ВІНПії; 
.. _ правила провадження в судах сумарної юрисдикції формаль

по виходять від лорда-канцлера, а фактично виробляються мініс
терством внутрІШНІХ справ; 

-- рu'3робляються ним інструкuії судам сумарнuї юрис;\НКІtії: 
- ниректор публічних переслідувань та його помічники ири-. . . 

'Jначаються мtнtстром внутрtшнtх справ; 

(Biskнp Przemys~нv. Skш.i, orgaпizaL:ja і Гtшkcjc BІ"}'tyjskit:j lzby Cord6\\' // 
Pшistwu і Prawu.- 2003.- N' 2(6Х4).-· S. 91 ). 

1 Судсбньк:систсмьІ ·шпrщш.Іх госуларстп. ltІІТ. праня.- С. 121 122. 
~ По.:mІІсктІ Н. Н. Уголовное право 11 уголоюн~tй су.а Лнглии. М., 1969. 

с. 2253. 
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- .JирсктивJ..-1 Jt~tрскнії пуб.іІічвих псреслідувинь. хоч і ро·Jроб
ляютhся t·енершt-атnрнсrм, але вимагаютh nогодження їх п лор

дом-каннлсром та МІІІІСТ[JОМ внутрІШНІХ справ; 

- 1віти директора 11ублічних нереслідувань надаються міністру 

внутршІНІХ справ; 

- tцорічні кримінаm,но-сl<.пистичІІі 3Віти надаються парламен
ту МІНІСТрОМ ВІІУТJ111111ІІХ СІІрав; 

- саме ним 1\·ІІІІІстерспюм ІНІJ1ІІІІУ<ТL>СЯ питання щодо пору

шення криміІІаJІІ,JЮЇ сщхши нро шші І'И 1 ШНЙ ]JJОЧИІ-І; 

ксрІВІНІІtТВО ненпенншрною системою також у руках нього 

МІНІСТерства; 

- мІністр внутрішніх снрав ,. радником короля нри здійсненнІ 
110~·1ИJІУВаtІІІЯ. 

Гснср<-ш-аторней - міністр, нрнзначаrп,ся, як 1 Інші міністри, і·з 
ч~tCJta 11ЛСНІR палати. Він юрисконсульт корони, генерал-нрокурор, 

оскільки він с t-ннним орr·аном )Lсржавнш·о обвинувачення 

На ноеаду генерал-аторнея нри'Значаюп.) одІюго 1 найбільш ни
;~ш них щ~нокапв, тпо належить до складу парламентської більшос
ті. Найближчим снівробітником ('СНср::ш-аторвся с гснсра:І-СОJІЇси
тор, який також призначаєп~ся 1 числа членів шшати общин, але 
TaJ\OI'C>, ЩО ІІС ВХОДИТЬ ДО СКШ:щу кабінету. 

Генерал-аторней і Гснсршt-СОJІіоп ор часто ниетупають у пар

ламенті ніл імені урятtу як лопонілачі і·~ ·шкононросктами або 
KU.ІJ11 lHIJ\.tal·at·л,CSI '33ХНСТ ,іJ.ЇЙ уряду 'З ТОЧJОІ '_IOJ1)' '331\ОІІІІОСТІ ЙОГО 

л ііі. 

І Jto стосусться lІІотJШНJ(іЇ, то їі нраво в своему ршвитковt, -.Jt 
CIJOI О ІЮЧаТКОВОГU ІІСріоду, fiyJІO ІІЇ,·.t 6C'JIIOCCpCдlliM 13ШШІ3UМ анІ·
JІОСаКСОІІСІ,КОІ'О 11рава. RідокрсмлсністІ, 11равової И су;tоtюї сисІсми 

НІотландії, особливо пронссуа_.rн,ноrо прана, ·шкріплсно в акті н_rо 

унію 3 АНІ·лісю 1707 р. ІІа вілміну віл Англії нютлан)J,ське нраво 

більше систсмапповано і ба·~устьtя на біт .. ш '!Ш'ШІМІИХ нринци
ІІах, шж на нрснедсн·tах. 

Істотні ·зміни R структурі оrганін ;tсржанної нлалн. в тому числі 
і судової системи, вніс Закон нро ІІІотшtннію 199R р. (ТІ1е Sc<Нiand 
Act 199R).' 

Орпші·~tшію і структуру судової системи ІІІотландії реrулююп. 
такі :шконо,1авчі акти: Закони иро шсрифс1.кі сули 1907 і 1971 рр. 

(ShcrifT Co11rts Acts); Закон про Сесіііний суд І 9XR р. (Сошt оГ 

1 F.лисееп Н. Г Цит. пра ня.-- С. 66. 
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Sc··"'"" i\ct): 'З"кон про окружні сули 1975 р. (ТІ1с ])istrict CotІrts 
Л~.:1 ): ·~акоІІ 11ро ШІСJІЯНійнс 11rонаджсння в кримJнUJІьних снравах 
І 'J<,X р.: ·закон нро судо•Іинст но І 960 р. 

11epeвiprne свої зпаппя 

І. ІІtо вам вілоJ\ю про початок формування су;ювої l:истсми в Англії? 
2. Охарактсрюуйтс су;юну рсфор"у !'енріха 1!. 
3 .. Які cyJtи нходнли в ХІІІ XJV ст. )to системи кuролівсJ,ких сунів? 
4. Які особлнвості мав суд сотні? 
5. Охарактер~пуйте «охоронцін миру'> як ІJОПсредникіи суду присяжних. 
6. Що""" відомо нросуІюву реформу 1873-IIOS рр. 0 

7. Охарак1 сри3уйтс ІІ<11шту нор)~ів як сущту інс'! аннію. 
8. Що такс Судовий комітет Та<"МІЮЇ ради н ЛІ І ІЛії? 
9. І.Цо таке киюісудовий ро11ЛЯ..:l спорів'! 
І О. Які особлІІвості характеризують суд коронера'> 
J І. Яку категорію снрав ро3ПІЯJtають магістратські сули? 
12. Що такс суди графств'' 
13. Які суди ро:н·;Іядаюп, справи ІІt()/ІО пі)щриємІІИLПва? 
14. Охарактер1нуйтс систему нсрковних cy)liB АнгJІії в ІсторичноІ\·ІУ 

rо~шитку. 

15. lЦо їакс ницарс1~киі1 суд? 
16. Яка існує в АІІІ'Jtії сІІстсма ніш·оїоRки і добору сулшшх праніНІtиків? 
І 7. Як характсриJу~ться в Лш·нії імунітет суддів? 

4. Історія виникнення та розвитку 
адвокатури Англії 

У давньому іlНІ'Jюсаксонському ІІр<ШІ сторони ~'ІШШ обов'язок 
самі з'янJtятися ло суду для участі в і..:у.Іrовій 11роцснурі. Але JUIЯ 
ІІСННОЇ КаlСІ·оріЇ осі() ЦС було інкОЛІ І НС ІІі;( ОІJІ)і: жінкам, ЯКі 1/С r-.юІ-JНІ 

ставати в сулі особІІСТО .:tля ·шхнс1у июїх нраu, ІtрсслtріJІІІ\І осо

бам, у rа·н 'ННІЧНОЇ ІНДСТаНІ )10 суду ВІЦ МІСН>І ЩJО:іl\JІВШ-ІІІЯ CTOJ10HII. 
хвороби тощо. З цих причн11 tlyлo ло·шо.:1сно сторонам \Шти своїх 

нрс . .аставникін. Спочатку такс нршю було наш1но /Кінкаі\-·1. 
Уже в кінІlі ХІ~:1. ні еля шlН<-LН1 норманік, на 1·r::нш}{( 1\-Ю на ·н·п)rку 

про існування су;юн11х ІІрс,нсташшкш І<.І ·~ахІІСНtІкіu tк:іб, які 1 л1х 
чи інших нричин не могли ·~'янлятнся ло сулу, :\(PJa повне ~астун
нннтво CTOI10HJ-I ЧИ OfitнІІІyBa 1 Jl'llOHJ В l'J',,'lOBOMY ·щсІ;ЩІІІІІ ·_ШXIJCI!J!-
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ко\І Vу.:ю ТаІ\оЖ ІІон·я ншо ·~ нсшшмн Jрушюпtа\ІИ органпанійІЮН) 

характеру: вона мусшш особис·rо ІІЗJ1Ілити ·щх1кника повноважен

ІІямн, який м~в дістати лля учас1·і в t:ІІрані королівський .'.IOЗBiJJ на 
прсдсташн.:ння чужих Інтсрссш. 

Усі лії -захисІшка, ичинені ним у сулі. малинранові насJІілки ,ц;Ія 
сторони. Остання "\1ОГJІа в Gу.аь-який час ро1ірнати із захнснико~·І 
СВОЮ )'ГОду 11р0 ІІредt:lТІННІ1ЦТІЮ В су;tІ. 

ЛІІГJІ ійсІ>Іса аююка 1 ура. як 1 щщокатурн інших країн Єврони. 
своїм виннкІН .. 'ІІШІІ\·1 lаІ\ОJІ{ ·юtlов'>пана рІІМСІ.кому і канонічному 
нраву. JІІІІІІС -~ чаt:ом аІІІJІіііська ~щвок<лура на6увас характерних 
наніошtш.ннх о·_шак, Ін.щібІІих JtC t~ •юму ІЮ францу1ької алво

катуrи. 

Саме нормани привнесли )Ю АНІ·лії римс~.>кс і каноні•ІНе нраво, 
зі 'J;\·Іістuм яких сночатку :шайо:чі fiyJJи тільки духонсш.:пю, а :и·u
л.ом і а,;tвокатн, які н основній свuїі1 staci в І\1ИІІ)'JІО:\·ІУ ІЮХЩJ,Н.ІІИ 1 

ЦJ,ОІ'О С)'СfІІJLІ,ІІОІ'О СТі:lІІу. 

У ХІІІ ст. ситуація :1мінинася на краще: в 1207 р. біскун Сё!іс
бурськиіі (Salisbш-y) :!аООрОНИВ СВЯЩСІJИКаМ вис·J УІШТИ нсrсд CBiT
Cf,KИf\Hf cy1lШvtи (ncc a(iv·ocati siпt clcrici н~і saccrdotcs іп tOro 
scclJiari).' Отже, функнії нрсдставниІІІва і судового -;ахис•у в су11ах 
нсрсйшли ;ю осіб виключно світсhких. 

1а І·снріха lll (1216-1272 rr.) Іtскілька нrавників осіло в око
jJНLІях Всстмінстсру, ле з }13ВІІІННІ діян коро;tівси~ий суд. Брак 

)Щсні;РІСШІХ правників щорtп Gілhше лавав про себе 3на111. Ко
Р""'' [дuард І ( 1272-1307 рр.) шші гь ні шов на те, щоб Jtо:<ІІОJJJІПІ 
1ах исІІІІ каt>.І вис гуна1 н в cy;laX бс·з особ~ІІІrюго корш1івського І!а

тснту-дtнволу (brevct). 
'{ інІІюго боку, нассJІсння дс}tшІі частіше нарікало на прщщж

ІІість королінськнх суддІВ, на нсдбат.; внконшшя ними l:Ho1·x носа
)·tових обов 'язкіu. У зв' Я'!КУ з ІН1і\:J кupuJJL> в 1290 р. ЗЇІІініював t: пю

р~ння спсІtіапьної комісії, яку очолив Генріх Лінко;Jьн (Hcnry rlc 
l.acy carl of І.іпсоІп) ;1ля 1rунтовної псrсвірки роботоІ су;иів. Комі
СНІ сере;! ІІІШИХ ВИСНОВКІВ І'З ІІрИВОД)' IІCpC'HlpKll роGОТИ су,:ов ПlІ\0)1\ 

за·тачила брак лосвілчених правників. 

Ко:ш " ХІІІ ст. в Аншії було ствоrено сулову СІІстсму, яка мала 
j(ІЯПІ ІІС lfa ПІДСlПНІ рИМСЬКОГО і1 1\aJIOIIIЧHOI'U nрава, [І На lll)ll'TШH 

правоuнх звичаїв Лнг.1їі (Сuшпюп la\v). внннкла напнвJна потреба 
ІІі;н·отовкн nрофесійних сул,'lів, а 'і шІr-.-ш- і ·шхнсникіu. 

1 
/\.m1 Jоп AJ. ~Jr'. Adwokaшra ;шgcl~ka /І (Jazcta Sqdo\\'a. 1917.- S. 54. 
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У 12tJ2 р. l:ТВЩ1СНО королівську коміtію, ·~авданням якої Gу.:ю 

t:ІІрова.тю.::~шя JIO Лондону велико]' кількості 1дібних правників, злат
них вссп1 чужі справи. Крім того, корот, ршноря;щнся набрати сту
Jlі.:ІІІІН J\JІЯ підготовки правників. Навчшшя молоді МаJІИ 11роводити 
носві;tчL:ні адвокати. Король нююJІяrав одра:Jу 11рийняти в студенти 
140 осіб, aJJc згодом заJJишив це питання на вирішення комісії.' 

JІорл Лінкольн розмістив правників у своїх апартаментах, які 
буш1 ропашовані поблизу судів, а, помираючи в ІЗІ О р., зробив 
ШІІОВІТ на користь адвокапв на nраво користування цим нала

ном2 Так виникло одне з вайвідоміших об'сднань адвокатів -Лін
кшІьн Інн. 3 

3 часом кількісп. <.:JІухачів права швидкими темнами зростапа, 
навчаш.ні аудитоrїі школи JІінкош)на вже не мш·ли вмістити усіх 

бажаючих. Нагальною потребою було СТRорсння нових подібних 
навчальних заклал.1в 11 шдготовки правникш. 

Тим часом, у ІЗІ О р. було скасовано орден Лицарів Святині 
(Knights Templars). Великі ·шбудови нього ордену нридбан ;tехто 
Томас (Thomas earl of Lancaster), який щан ці приміщення в 1315 р. 
в оренду групі правників. В 1347 р. приміщення Темпл перейшли у 
власність ордсну святого Яна Єрусалимського, який і надалі зщІ
вав ці приміщення в оренду нравникам. У XV ст. Тсмпл було поді
лено на дві корпорації: Темтш Інн і Мідл Інн. Точна дата такого 

поділу наукою не встановлена, але більшість науковців вважаюп~, 

що це відбулося :ш короля І·енріха VI (1422-1471 рр.) і при•Іиною 

такого nоділу, найбіш,ш імовірно, була надмірно велика кількість 
адвокатів, 1110 вимагало розширення приміпrснь.4 

Окрім уже за.значених Іннів, була ще Грей Інн. Історичні дже
рела неохоче розповідають деталі ниникнення піrї Інн. Вважаєть
ся, що це сталося на тючатку XIV ст., оскільки в одному 3 рукопи

сів є згадка про те, що в 1311 р. Андрев (Ralpl1 Aпdrcw) був бенчс
ром (старшим адвокатом) у Грей Інні. 

Історично ствсрдже но, що за короля [ду арда ІІІ ( 1327-1377 рр.) 
Грей Jнн існувала в будинковолодінні лорда Грся (Сігау ot· \Viltoп). 
звідки, можливо, і но ходить назва цісї Інн. Нерухомість лорда Грся 

1 KonJcm М. ~t'. Adwokatшa aпgcl~ka // (iazcta S<t<.lowa.·· 1917 ... S. 54. 
2 Цей палав став власніL:ТЮ адвокаті І~ ·н1 гншvвання Єлизавети в 1579 р. 
1 Повна шнва в англійській мові 1вучить 1~ак: Thc НопошаЬІс Socicty о/' 

Lincolп's !нn. 

І Коп Jan ЛІ ~V. r !И1. праця. S. 54. 
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'Ja І'снріха VIII (1509 1547 J1p.) псrсйшJІа до власності Корони. 
В 1733 р. адвокати викушнш ці ·шбудоuи у свою приватну влас

ність. 1 

Отже, виникли Інни (!nn of' Сошt і !пп of' Chenceri), центри під
rотовю1 англійських алвокапв, також як а;щокатські корпорації. 

1аконодавецh Jакріплює положення нро те, що фунюtії 'Jахис
никіи можуть никонувати осоfіи, які ·шкі}-РІИJІИ таку шкшtу. Кілt>
кість 6аЖ310 1 111Х Ш\В 1 ШТІН.:Я В lliii ІІІКОJІЇ буJІа ТаКОЮ llCJIИKOIO, ЩО Їі 

GyJН> rсформовшю на 'ІОПІ[111 самостійні ІІІКОJІИ. в ЛОНІІОНі буж> 
'Jfіу;ювано чотири fіулннки JtJІЯ цих шкіл, в яких \1Їстилися не тіль
ки НШ3'Іа.Jtьні ау;tиторії, бібліотеки, кштлині, а й гуртожиток лля 
проживання учнів та вчителів. Учні після :швершення навчання в 
пих школах ·-Jсшишили за собою ні при:vtіщсння і зголом віJІ.крили в 

них свої а)1вокатсью канцслярії. 2 

Особа, яка мшш намір стати алвокатом, сно~штку мусила стати 

сту;,снтом олного з Інпів. У заяві про прийом у студенти на ім'я 

бсJРІСрів - старших адвокатів - каплилат обов' язково зазначан про 
ві,~1сутність у нього персшкол .tlЛЯ вступу: невиплачених боргів, 
про те, що він не r банкротом, не займаєп.ся торгівлею або діят.
ністю, яка є несумісною з принципами діяJІьності алвокатури. ІІс 
МОІли стати адвокатами духовні особи. До 3ШШИ також цо;щвшІи 
дві рскомсн;щнії від практикуючих адвокатів, стаж роботи яких 

був не менше п'яти років, які мюш титул баrистсра.' Професія ба
ристера виникає як nрофесія сутІ.ового сщвоката, на;tілснОJ'О ІІСВ
Н~І\Н1 нрнвілсями.·' 

Уже в ХІІ ст. бе:шерешкоюю в пrонссах сторони користува;шся 

своїми нрелставниками. З nлином часу віл таких нрсдставникш, 

які Gрш1и систематично у[шсл, у сулах, вимагали складання снс
Іщшьних ІСПИТІВ, запроваджуються при судах спсшальш списки, в 

які :-шносять таких представників, нарештІ, вимагається Bt)l нr1х 
скла,1,ання nрисяги. 

ІІоліл правозастунників в Лн1·лії ро'3Іючався в J 340 р., хоч у лі
тературі трапляється твердження, що вже в ХІІ ст. розрі:шя~Іи lІра
lШИКІВ, ЯКІ займалися шл.готовчою частиною сулової снравн, та 

тих. які бе·.шосереднhо виступали в сулі. 

І Коп .!оп j\,-f. r~-·. Циг. пращІ. S. 55. 
~ Posna.\". ЦІп. rІршtя.--S. Х2. 
1 

rlnoprma Т. В. Іlит. праня.- С. 64. 
_. Ршrmюв А. К. І"Іравовая СІІсл.::-.ш ЛІІІ'JІИІІ. М., 2000.- С. 2R5. 
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І І<І 1оіі •Іас уже в судах :шІ·а;н,ІюІ·о 11рава \·ЮІ'ШІ 6рап1 учас·Іь як 

су.ювІ 1 ІpL'.'tC 1·авники або ·_щхнсннки u крІІмінат.них снравах док
І~ІрІІ нрава (s~rp.::aпts) та баристери, а ІІі,·tГотонку матеріалів до уча

L 1 і н су,:~шю~ІУ 1асіданні проводи;ш су;1ові чнношнtюf, що на1ива

сІІ!е>І а 1 орнсями. )(жсрсJш повіJtомляють, що у 141 О р. u кожному 
1 рафс1ві було в середньому б 12 аторнсїн, u 1455 р. кіJІькість їх 
t>ула обмежена до шести і від аторнсїв ІНJ.мurали СJСШ)НlІІІІЯ існитів. 

У кінні XVI с1. суперечності між баристерами, які ннстушL1И н cy
)tax. і аторнея.\111 (юрисконсультами) та соліситора\.-Н1 посилилися. 
І>аристсри почали вимагати, щоби технічну роботу зі збирання ма

н:ріаJtу, ні;tготовюt справи J(O розгляду зліііснюва:tи тілІ.ки ~порш::ї 
1 сш1 і снІ Щ)JІ, а вони ( f>арнстсри) Rнконунали благоrолний обо
в'и_юк ІИІСlуІШ~ІИ В L:YJIOBOI\IY ІІрОНССІ. 

У І ))7 р. соніситорам буJІо ·~аfіороІІсІ-ю шн.:тунати пере)( суда
ми. но·шолсно ·1іт.ки бuрнстсрам і сс-ржш--па:-..-1 (scтicatlts-at-la\v). 1 

Bi;t І 654 р. вiJl аторнс·ів суди ІЮЧаJІИ нимш·ати наяшюсті п'яти
рі•ІІІоІ·о стажу нрактики як клерка (іtсnсн,'1СНта) або соліситора. 

'j нuявою аторнсїв виникла нови категорія 'Шхисників- сшІіситоrш, 
які перебували дещо на нижtіому щаб.іІЇ а.Lшuкtпури. СноLштку cu
Jticитupи мали обон'я:-юк виріпІунати окре~Іі питання тільки н супо

ній каннелярії, але:! часом комнстснція їх ро'3ширюналася і зt·uдuм 
соJІіситори й <.норнсї мани практично однакові функції. 

До XVIII с:т. функuїі аторнс'ів та соліситорів часто виконувшнt
ОІ одними і тими ж самими особа:\-111~ а в 1873 р. рі"Jнищо між ни!\ш 
буJю усунуто ·шконом про, су;щустрііі. З пього часу аторнеї ІІО'ІШ1И 
1\~НИШПИСЯ CUJJJCИTOpaJ\H1 .. 

Баристери віді\·юнилися приймати в 'ШСJЮ cuu·ix корнорацій атор
нсїв, а nотім і соліситорін. В 1729 р. анг.:Іійс•,кий парламент видав 
декрст про устрій адвокапв со.1іси10рів. 13 173') р. соліситари 
створили снос об'еднання <<Товаристnо лжентльмснів, котрі прак
гнкують у судах загального nрава та сtгранс;щнвості» (Socicty оІ· 

~cntlcmcп practiscгs in t11e Сонгt of la\V шк! счніlі), нсрсймснованс 11 
1903 р. на «La\v Socicty>>.J Тонариство було RИ'!ІІШЮ юрн,tНІЧНОІо 
особою, 'Ja l'BOCJO структурою наrщ1.увшю аКІа-пне товариство. 

Прийо"1 у товарнелю був моІюшвий 'J:.t наявносп рекомснJLанії 
j[ROX СОJІjСИТОрів. 3 J930 р .. ІUІШр11СТВО СlШЮ ПfЮфссіЙНОЮ КОJ)ГІО-

: ~:он}ап ;\-/_ J-!'· ~~~V\-'Ok<ttLIПI aпgclska. І.lнІ. нrаня.-- S. (,,1, 
І а.\1 ~.:а~ю.- S. І~-~. 

; Та!І.І ~.:а\10. S. 3J. 



rанісю (()_:ІіситорJВ, ло >ІКUЇ ~Іуt::JІ.'Н1 11<1~1СJІ\аПt всі со.:-тіt::ІПРрн. Солі
ситор, '3аtн.:СL:ІІІ1іі ;to сІІІІску алнок:тrів. авпвнгп·РІНО с·rшшн 'ІJrсно!\·1 

пьоr·о товщчк'ї ва. 

Со .. 1іситори органі·юнупшли свої нав•ІаJІhні ·шкJНЩІІ. які н~пшш
JПІ...:я J,:(l/llfC.-7HpclJKU.1/H. ВоІІІІ буJНІ нсршою схо;.{І111КОІО пrн ІІі)lПlТОRНі 
;\110~10/ti ДU <:1)1НОК<ПLї,І<ОЇ ІІJ10фСсЇЇ, а JtCЯKi J10'НЮЧа.'ІИ ІJі)tІї.ПОНКУ 
JІJІСІІіІютеrпjв (ІІ<ННf()f!;ІжІІІІ.\ rІрсцстаnникіІ~ у crrpaнax. агентів 
<-t'Іорнсїн і cшJtLїІ'toptв (attoпкy's or sollisitor's). }Ікщо Іннів Gу~ю 
ЧО І !І рІ І, ІЛ 1\;t ІІІ Н' ІОІJ1еІ.І\ 11\ 1\0flІIOpaLiiЙ Шl~ 11 Ч УНШІОС}І .:{CR' }I'J J,. 

У \\/СІ ІН'І;\111'1110 (НІнІр:-.1JІІОСТЬСЯ tю;tі.І KO:\-!Ilt:TeH!liЇ \tііК КШІІІС

JІЯрLІ,КІС\111 І\ОрІІОраЦВІІ\111 і l")')tOBIIMИ. До ВИЩJІ.\. КШІІ.::1·jjj 3аІ/.Ш.:усл.СЯ 

MOJJO,:{J-, fJar :1 І 1111, нr, І Іf}Іl'І\а.ІІІІ ІІа;tію RИВtІНПІСЯ, щоб :1р0flІІТІ-І кар' еру 

в rшрла:...rсtІ r r, ;r r1н '''''' ypr '''' алміtrістрtп ишrих ор1 анах. Р<Ібоїа co;Ji
oпupa ВВНЖ:ІJІ:ІПІ ~н '11111 ІІJК'С ІІОКІІОЮ, aJIC ОЮЮЧаСІJО І /LYiKC JІCOfiXi,'l
IIOH.l, бt:s ЯКОЇ \-)Щ)І1l ll'f' lll' ІІ\-111 HIII\OIIYBaTll СВОЮ місію R сулах. 

Історін аш л і ііLї ,,,, н . r. ·І. ІІІ н,; 11 \·J н 1 .хара І\ п:;ри·.~уt тr.с}І ві_. щкрt:І\-ІJІСНістю 

ві:~ історії а,'tІюк:rrурІІ r,І,нІІІІІt'ІІІ\·. 1\.'ожна lrнr .\1ас члснін трьох ка

тсr·оріJ.і: ІІі.І щ:рІІІІІІ\1 lїІІІІІ, (Н'ІІ'Іl'ІІ (іІlїІt'ІІLІ ), IIOCt:pC)l~ІHi fiapИCTCJ1, 

а в са!\ю:-.1у лоm ~-~ \',-(L'НІ. І kрІІІІ у rворншшш кор11орацію. чисс;Jь
ність їх не оt"нщ·,,,ун;шасн: у Ірr,ох кор11ораніях їх бу.'ю по 75 осіб, 
u в Грсіі :''-~. І)LІІ'ІСрІв обираю'! І> у корпоранії. Поса_;tи були шrат

НИМІІ і коrrн увшш ло 6000 франкlu, але натомі<.:'J ь Gснчt:рІ1 f\·шють 
rrpaвo 1аііматн нару приміщеНІ. у корноранії, які ·1лаюrt. у най~-І і 
НІЛ ТОГО .\1аJОТЬ ;ЮХІ,,тt. 

Саsн: б~:нчср11 нр~дс пшлянпь уІІрав:ІіІІІІЯ корноранії, сул, е'ШС

цнп:Іінарну pa;Ly, ,:ю ЯКОЇ li~Oj101\)' КООПТ)-'ГП.СЯ 1/СВІШ КЇJІЬКЇСІ J, 110-

HJIX Ч.1 Іенів ШІ !\Іісце L'ІІХ, які ШІ:\ОJШJШ і·! pu;m. КіjІІ~кість бснчсрін 
не є CПIJJUIO і о,гtнаковою, rюна варіюс rм:я ві,t 20 .J.O 70 щ:іG, Щ)ИLJО
~ІУ ;ю неї обираю1ь в ОСІШВІЮМУ С)ііІ!Іів і старших членів Іннів 
(Kjпgs Couпscla). Винятки -з НJ,UJ'U нрави~ш, як ннначас олнн ] .J.О
слі:tників, щ ... южна порахувати на ШL1ЬНЯХ». 1 ]а, ст3рИ.'\1 -.зшtЧШ'І\-1, 
ЧJІСНа~ІН pa;_tH С Т31\ОЖ ЧJІСНИ КОJ10!1ШСЬКОІ рО;ІІІНlІ.-

Jfа·шані особн стежить ·ш лотрІІманню.t чес 1 і і 1 i,:tfiO<.: 1 і ч;Існамrt 

КUрІІОраuії, робЛЯТЬ 'J3УНЮКСІІІІЯ j ШІКJШУІ<lЮТЬ і·І CJIJICKy a;tHOIOПЇll 
тнх. хто І'Ш-tьбить честь а;щокатурн.' 

А;щш..;:tlтами J\ЮГJІІ1 бути тількн чшювію-1. ::.-кінок до а.авокатури 
1-Н: ІІрИЙМ<LІІf Н'ШІ··аm. 

~ S=еІ-сІ· Aifieczyslaч•. Лп~ieJskic sqti0\.0.'І1it:I\'.:O \\1 .• 1935.- S. 7 . 
. Ucl11s::.ujn Leon. Or_ga11izacja ad\\-'Okatшy angc:Jskicj :':' Palcstп1.- 1939.-- S. 34. 
' Коп Jun М. 1У. Advюkatш<І <1пgeJska. Цlll. нр:щя. S. Х3. 
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(ЗІЛ чаіі6утнrх стуленлв І-Н-Імш·ався r1сt.НН1Й рівень '1<11 а;rьної 1 
н<tукової нід1·отовки. Якщо особа не ,\1ШШ унінсрситетської чи ін

шut· ві)~Іювідної освіти, каннид;л мусив скланати встувні існити 

(рrсІіrпіпшт~ cxamiпation) 1 англійсt.кої мови, історіі і латинс1.кої 

мови. Uк:шменапійна комісія складалася ·~ \6 ЧJІснів, по 4 від кож
ного Інну. Кожен кандидат мав внести 40 фунтівнквступну суму 
та І ОО фунтів стерлінгів на депозит, представити рекомендацію 
двох адвокатів, які характеризували би кандидата як джентльмена. 

Піспя зарахування у студенти особа мала суворо дотримуватися 
звичаїв та традиuій, які формунаннея віками. Одним з важшших 
обов'язків студента, що випливав із традицій корнорації, було ві!1-

ві,tувати обіди, які нроволилися в адвокатурі, шість рюів на квар
тал нротяпJм трьох рою в. 

В Іннах аднакати часто доJІЮJІЯJШ стулснтам ]Найомитися '{ ма
теріилами сnр::ш, давали ·,·м поради і консультанй, щоnравда, інкоJІи 

3а ПJІату- І ОО гвіней щорічно. 
Академічний рік складався з трьох періодів: від 11 січня ло 

ЗО бсрс1ня, від 15 квітня до 31 липня, від І листоnада !10 22 гру;ІнЯ. 
В цьому періоді читалися лекції, які охоІшювали три tрупи предме

тів: римське право, міжнародне нублічнс і nриватне право, консти
тунійне нраво Англії і колоній, а також право аншійськс. Ашлійсь
ке право поділялося па: нраво осіб, речове право, нраво зобов' я1ань, 
цивільний і кримінальний процес. 

Скла;t nрофесорів був нсвспиким: усьо1о вісім лекторів і ле
кілька помічників. Іспит по;rяrав в усній відповіді до І О хв, а пись

мовий складався 3 10-12 нитань, на які студент протяІ'ОМ трьох 
годин мав відповісти. Канди;щт, який сю1ав іспит, мав право вима

І·ати (якщо досяг 21 року), щоби ЙОІ'О було донущено до «rрагію>. 
Таке нрийняпя нюивали «callcd to the bar». Частина залу, де ·шсі
дали члени корrюраuії, була nерегороджена гратами, де сиділи мо
лоді баристери і старші бснчсри. ГІсред гратами сиділи ті, хто 
вже пропршоовав не менш ніж нісім rюкін баристером, а '3а І·rата
ми - ·шсідалІІ мололі бuрнстсри. Бути rюКJJИКШ·ІИі\'1 «rrcpcд грапн 

о·1начало отримати титуJІ баристера, а!1воката.' 
У uих колегіях вихованець буR на поRІюму утриманні Інну, мав 

слухати лскнй ·з правових нитань, н:.tбунати практичноІ-а )Jocнi.ny 
під опікою :\НlЙстрів. ОстаннІ були суллями чи адвоката.l\·tИ, pil.lкo 
:шлишали примінtсння КОJІеІ·ії, вонн вважалися членами корнораІІіЇ. 

1 Коп Jan Лі. И/. Аd\\'Оkан.н-~І aпgclska. І L~п. праця.- S. 85. 
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У XVI іі XVII и. на ІІіІtставі ·шичаїв та 1·радиній утнорюєтhся 
с<шонрядування Іннів. Ор1·шюм Інну стас колегія бснчерів (bcn
chcr's). 

Новоприйнятий fісІІ'ІСр мав нонсети відносно великі витрати на 
користь Інну~ але ІПаІ\.·1іІІ отримунав бе1кшптовно примjІцення дJІЯ 
сво6 канцелярії, толі )fK ·ниІІІаііні алнокати сплачувшш 3а такі при
міщення ІІЛату JІJІЯ ІІІІІу. 

Об'('JlІІіІІІІІЯ fісІІІІсрів ЖІІJІо ІІЇJ{ ксрІВІІИІtтвом скарбника. якш·о 
вони о6ирш111 щорічно. ( 'І<арfішш ман вст-tкі новноваження і був 
втіленням щtміністратишю-mн .. :щнІ.нінарної шшдн в Інні. Ця посада 
була ночесною і часто fla неї обирали осіб iJ коршІівськuJ· родини. 
Фактично функції скарбника викоиуваR віщ:-скарбиик ра·юм і3 ці
JШМ штабом помічників. 

Бснчсри унравляли значним своїм мастком і про таке управлін
вя не 'Jвітували перед державними інституціями, ві11 них 1алежалn 
нрнііняття особи с1удснтом, прийня11·я до а;1вокатури і виключсн
ШІ ·~ ІІl'Ї. ІІІІвіл. fіснчсра~ пилhно слідкувати за правильним вико

НаІІІВІtІ.І ІІІІr>.ІІІ осоfіам11 своїх обuв'я3ків, 'Ш дотриманням моральних 
норм. 

Р>І)ІОНІ 11JICIII1 коrІІор:щії ІІС ІШfШВі були подати на бенчсрів скар
гу )І<> ··v.ну. але бснчсри моши звертатися до суду, наприклал, для 
стяПІl'ІІІІН ·{а6орІ·овдності за внсскамиt і біJJьше того, суд не МJГ 
ІІсrк·ІІіJІН ІІІ ІІравильнісл .. зроблених бенчсром нарахувЗІІь, ІІОJ.J.аІІі 
·щяв11 нншкалися безспірними. 

ІІа JШІІl'ІІНЯ бснчерів можна було подати скаргу до су;1у, але та
КІІіі 'І>l шбував характеру напівнриватного суду (!)omestic Coнrt), 
ріІІІl'ІІШІ ІІШІСJ1СД бyJJO RідОМе. 1 

J{о:Іt'І іи надавала ступінь студентів, внутрішніх адвокатів (inпer, 
IJaпisltт). ·ювнішніх (oнter, нtter barristcr), бакалаврів. Найпочссні
шнм ІІІ ІУ !І ОМ адвоката був баристер Корони (barrislcJ·-conscl).' 

Іс І·орІІ'ІІІі джерспа свідчш·ь npo неномірне ·Jростання числа ·юв
ІІіІІІІІі"Х t1аристсрін. Пuчннаючи '3 1574 р. на 33КОІЮЛанаюму рінні 
к1 ,,,,,, і1..· 11. ІІІ ІХ плвокrпів обмсжусться, встановлюються донусл1мі 

'""1'1"' ІІОВОІlрийнятих алnокатіn, а R 1596 р. RИІІСсено nостанову 
ІІро ІІJJІІЙJІЯ'ІТЯ щоrічНО JIO КОрпорацlі' ТЇЛhКИ ЧОТИрЬОХ КаНдИдатів 
п 'ІІІt'ІІів Інну, які мают~.> власне житло. У першій rюловині XVH ст. 

/-,,,,J.frm Л4. Ні. Л<.І\\'оkаtнгJ allgclska.ltит праня. S. 79. 
\оІІІ·о~аІLІПІ. Pog<PNy<.lka па zmшy tспшt /.1 (Jazcta Sчliowa Wш·szawska. 

1:-.'І'· •; fo') 1 
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шо нифру -~більшено до восьми. Хоча на практині такс обмеження 

шодо кількості новш1рийнятих адвокатів не витримувалося. 

КоJІсгії постійно реформували систему підготовки майбутніх 

алвокатів. У програму навчання вносили uілий ряд галузей права, 
органі1овувалися спільні обіди, на яких обговорювалися nравові 
проблеми, запроваджувалися дискусії - moots and arguments. 
Останні були копією судового процесу: старші члени lннів репре
зентували суд (bench), молодші виконували роль сержантів і про

І олошуваJІи нромови. Називали їх tltter-barristcrs, оскільки сиділи 
на .ювнішніх лавах, утворюючи «bar» (because they sat tІttcmюst on 
thc forrns which coпstitl.lted the Ьаг in tbc baJJ). В середині бару сидіт< 
наймолодші~ найменш досвідчені члени Інну. уважно прислухо
вуючись до своїх старших кшкт. Звілкн (ІОХодить слово «баристер>>, 

яке вперше вжито в \455 р. у «Biack Books of· Lincoln's lnm>. 
Життя членів Інну було детально унормовано, всі мусили бути ві

руючими і регулярно відвідувати костел. Королева Єшвавста забо
ронила приймати до Інну католиків, але. як снідчать джерела, като

ликів усе-таки ириймали: в 1577 р. з \б бснчерів 4 були католиками.' 
В Інні Лінкольна було чотиrи свята, під LJac яких проводиJІися 

спільні бали-маскаради, аматорські вистави. Для керівнинтва цими 
·шхо.дамн обиралася спсuіальна особа, яка називалася щnagistcr 
iocorum, revellorum et mascorum». 

Членство в одному з Іннів було обов'я1ковою умовою, щоб 
стати адноЮП(Н.-1. А.авокатами були барш.:тt:ри не тому, що вони -
адвокати, а для того, --- щоби бутн адвокатами, так говорили в ті 
час~1. 

Як уже вітнача:юсь, встуnивши до Інну, студент мав бути 
шість разів учасником обідів, а uсоба з університетською освітою, 
тісlЬКИ три рази протя1 ом кожно І о кварталу. Навчання тривало три 

роки. Со.1іситuр, якиіі мав принаймні 5 років практики міг після 
ск.'щаання встунн01·о ісnиту бути приІіняп,І\1 до баристерів. 

Спільні обіли віл,бувалнся у такнИ сносіG: у ве.1икій залі на 
rІідвищснні стояв стіл бснчсрів, R'3довж стін - стшн1 баристерів, 
а в кінпі ·шли сндіJJИ студенти, які мали обов'я·.юк бути присутні
rо.нІ на певній кілt..кості обіл:ів. 

З всіх пред!\1стів ІІроводилися іспити -усні й пись!\'JОRі. 
І1ісля складання ісnитів топ) CUJ\IOJO дня ві/tбувалася урочиста 

ІіОСRята в барисг~.:ри, але перед ним канли~1~п мав r!Олати .аві реко-

1 Коп Jon ЛІ. Н·'. Лd\'>'Okatшa angcl~ka. llІH. !lr~щя.-- S. 65. 
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ІІНЧІJtn1tІІ ІІ1Jl f)t::ІІ'ІL'!11В та нщписатися, що не буде ·_шйматися ;ояль
Іfk 110, ІН' t:умісtюю -~ 1·ідністю адвокатури. 

lo<'ll'lt'l"'· старrні :щвокати, будучи органом корnорації, здійсню
МІ-tJІН щtмІІІІстр:пюшу й ;щсІщвшнарну владу 1 призначали лекторш 
НІІМ ІІрІІНl'Лl'ІІІНІ нeкttiit '\ нраноних л.исниnлін. Окрім uьoro, бенче
рв ІІІНІ'ІІІІJ'І:НІІІ •ІнІІІJн.ох 1 oltiO)tapiв ( cнpboard men). Лекторів но
МІІІУІНІІІІt 'І ІІІНТІН'І( ІОІІІІІІІІІІІХ {·ІарІн..ї·срів, ЯКі МаЛИ {{еЙ ТИтуЛ ПрИ

ІІІІІІМІІІ І' jІІІІІІІІ 
І 'рІ"'ІІ уt·ІІІІ ІІt'І\ ІІІІІІ І! ot оtІІІІІНОІІІ ІІОІІІ:ІІнно кориt:тувався голов-

ІІІІІІ ІІІ'~ І "І І (І 'ltlo'l ІІо•ноІо•t > І Ін ІН'(>ІІІІІ., 11орах 11111 ІІа віл, мав право 
ІІІІІtfІ~НІІН ІНІ ІІ.ІІtннщІурн ІІоtшх ІЇ •ІНl~нів, що ·н·оном ІІСрейшло до 

ОІ'ІІІІt'рІІt v ІtІІІому 111~ ІнІІІl'ІШІІІ.ІЮІ'О оr,·::шу. Номінаuія на rолов

ІІІІІ 11 ІІ\'k ІІІІНІ вІ;(t ,ув; шае}! Jtyжc урочисто й церемоніально. 
'kpt•·t ІІІЖJ(t'Іtt. ІІtсл~ своєї номінації головний лектор ескортом 

о'ІІІІІХ '"'ІІІоріІІ і ((, сну1ами прямували на уро'Іисту літурt'ію до ко
~·н•rtу 

V ІІІІІН'ІtІІЮІ< нісля святкового сніданку головний лектор оголо
ІІІУІІІІІІ ІІ"МУ ІІІІ>І )lfІскусії і виступав із лекцією. Дискусія приnиня
ІІ~о·м ІІІШІІ" щ·р~ІJІюю на урочистий обід, після якого nоновлювалнея 
рн ІМОІІІ І 1 ЛІН'І<усія тривала до вечері, коли головний лектор підсу
МІІІІУШІІІ .'О)І виступів. 1 

І kmшy (ЮJІь відігравали так звані сnільні обіди, які відбували
,.,, у І11ІІІ>П ково вишукано умебльованих примjщеннях, із приго-

. ' ' 1 УІІіІІtmtм (ltдюсних t дорогих страв, в дорогими винами то1цо. 
І 'ІІ<"ІІІІфічfІа товариська атмосфера давала сміливість навіть най
М<ІІІСІJ!ІІІИМ членам Інну включатися до правових дискусій. При

l'У ІІІ і сл, старших адвокатів, атмосфера поваги давали добрий 
ІІ(НІІ<На)t молодим членам корпорації в частині пізнання норм 
,. ""' 11 і і солідарності, сприяли талученню до дискусій у невиму
ІІН'ІІІІЇ оfістановuі. 

І Іkрім некцій та спільних обідів, практикувалися так звані bolts. 
''"і'"'''~Р ставив перед двома студентами певну nравову проблему. 
ІІІ<''"' отриманих ні,щовідей барнстер підбивав підсумок, уточню
t•ан 11ранильну відповідь, робив анані3 помилок, яких припускалися 
СІ УНL'ІІТИ. 

І·Іюхою розквіту цісї системи навчання були XIV і XV ст., nісля 
'ІоІtJ Іючинш·ться їі ]ансП3Л. Уже королева Сли3авета видавала 

'"'~'''У''~'(Н1, вкаJуючи на погану органі~щнію навчаJн.ноrо процесу, 

І "'ti/J .1(/lf М. н~ Лd\\'OkL1tlJJ(] Jllgclska. Нн r. nраня.·-· S. 64. 



вrr~rar-<шa (Ііт--.нн.: ІІ~рушувати правовнх ІІробJІсм, а шrкл лекцій ,\Іав 

rрнваПІ ІН.; 1\-l~IJШ НІЖ три ТИЖН1. 

llicJJя нроходження навчання nротягом трьох років в !nп ot' 
СІшксгу та декілька років у !nп of Courts майбутній адвокат нри
ймався в карнорацію і йому нщщвали титуJІ ·ювнішнhоrо бари

'.:тсrа. Вважасться встановленим, аю, Ja ·1шо:uн.ним правилом, нюби 
стати баристером необхі;tно було: принаймні бути мшюдшим ЧJJе

ном в Інні нрогягом семи років, Jютім нриймали особу до бар, 
а новоприйнятий ·юннішній баристер мав провести ще три роки, 
беручи участь в усіх ЗГUJ\ШJИХ формах навчання і ко;JеКТІІВних за
холах. Тільки після щ.uго він мав нраво вистувати [lCpCJ~ судами. 
Отже, така ni;н\JJOBKa трнвшш 13 rоків. 1 

У І Х25 р. створшоРалу ., ШІВ'Іання 11ра1ш (СошкіІ of l_cgal EdtІ
catioп). Ра;щ ста . .'rа opr аном yrrp<tвJrirrш-r чотирf)ох Інні в. Вона скла
JІаJІася -~ 20 Ч.'ІСІІів, якимІ-І буJш бснчери, шо обиралися кожним Ін
ном строком на 2 роки 110 5 бснчсрів i:J кожного Інну. Функніями 
Ради були: :шпшьне керівництво й нш·~1ян -.щ 11роцесuм навчання 

студенпв; органващя прийому Іспипв. 

ВиконаRчим органом Ради був Комітет навчання, до яконJ 

пходиJю 8 tшснів, щол.ва роки вілбувалася кооптація по два ч;н:ни 
комітету.' 

Щодо правового статусу Іннів, то в науковій літературі в мину
JЮ~1У не буJю о,.'нюстайної )lумки, Gі . .:л,шість схилялися вважати Ін
ни прІші.пноnrннювІІ\-1 об'еднанням. Але була певна частина вче

них, які [нни віднuси;rн до іtІстнтуній Іtублічного ирава, нивощ-І:ЧІJ 
пе і'{ самого поХО;lЖСННЯ Іннін як шкшш права. 3 

Го.~rоuним з~.нщанням MOJIOJ{Ш\) алвоката ніс.:Ія ІІрийнятІ я ЙОІ'О 
до карнорації баристсрів був вибір свсціа;ІьІюсті. Хтось нрисвя'Іу
вав себе вслснню справ у ш1рламснті, веденню uнвіJІЬНІ1Х, сімей
них. хтось тtт,ки ·захисту в кримінальних снравах. 

АдвокаТІ!, які rшанунали r1рацюватн в суш:lХ, мали протягом 

трьох років і:{ часу номінації обрати собі суповий округ. 
ІІіеля '3rоблсtют·о вибору судшюt·о округу а;шокат ман гюлапІ 

нсобхі)!ні )·tоку\ .. 1~/ПІІ про пртtйом іІот·о до ІІШІа·J и адвокатів лшюr·о 
судового округу. ІІалатu прнrімала а,.1ноката до сного сере,тщвища 

таємним І\)JюсувантІяJ\·т (сігсніt mess). ')мінюшпи суловий округ 
атнюкат міт тільки ІІі сІ я трf,ох років пrакти 1 ІІІоУ роботи. 

1 KonJan і~!. ІІі. Ati\\'OkatLm\ an~clskCІ. f!ит. rrраня.· S. 64. 
~ Tar-.1 са.\ю.- S. 79. ~ 
'Та;-...1 саі\ю. S_ 65. 
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JtmІ оІ·рн;vшння молодими а,rщокатаі\НІ практичного доснілу уча
\·ІІ 11 ~.:удових 3асіданнях служили ще віломі з Jlавнини судові 
ІІГІ'(ІJ\11. Кожен мав приписатися до ненного графсТRа. Приписка 
ІІОІІ)ІІШІа у ннссснні псвtюї суми і вступі )10 палати щtвuю:tтів. 
ІІt'jІІІЮЮ умовою ІІього було участь у четвертних сесіях. Ці сесії у 
1и·іх 1рафствах відбувалися в OJtИH і той же час. Після декількох 
ІЮkІІ\ у~шсті в четвертних сесіях адвокат міг брати У'Ш.сть в 
о І>' Іщах асизного судді. Це - друга стадія, найбільш тривала в дія
ІІІ.ІІщ·І і аююката. І Іри цьому адвокат також мав обрати один із су

ІІ<НІІІХ ""І'У' ів і приписатися до нього. Принисавшись один рю, 
ІІ.ІtІНІІ\ІІІ ІІа ():н·ато років нов 'нзуван себе '3 учасниками об'їзду. 

ІІІІІІІt' с1авши відомим в об'їздах, він мі1· ршраховувати на ве

ІН'ІІІНІ нрак 1 нки в Лондоні. Отже, завоювання авторитету на чет

ІН'РІІІІtх ~тсЇ}ІХ вело до визнання в обТ-щах, а слава, набута в oб'l"'l
JIII.~. ІІІJІІ\рІІнапа можливості "Jайматися нrактикою в Лон;(оні, яка, 
ІІІІІН'ІІІІІ. ІІІ.НІІІІІІВ<ІJ1а лвсрі до посади суюtі. 1 

І•11р1н Іt·р Іt'ІІІН'ІІІ'ІІJО мі1· ·_щйматися npaKТІJI(OJO в буд.І>-якому суді, 

tІІН• І 1 v 1 1 '' ІІІІІІІІІ"ІІ ІІ\'tІІІі ·ншчаї. Адвокати кожІІШ'О об'їзду органі
tІІtt\'ІІІІІІІн·•• Н tІІІЧJІІІУ I\O!HIO)l:ІitiJO, ВСтуП ДО ЯКОЇ МОЖЛИВИЙ був ІlіС
ІІ" 1 ІІІІІІІІІ ноtїІІІ. щ'ІІІІІ\оЇ (":уми r·рошей та r1ровсдсння виборів. Ор
ІІІІІом УІІрІІІІІІІІІІІІІ аJtІюкатськими справами округу був Ваг Mcss, 
Іllillft ~-,, tІа.ІІ.;ІІн·~t ·f усіх адвокатів об'ЇУІ.У під керівництвом старшого 

ІІІіІ•'І'" 11 1;ар1 fірав участь і суддя, якщо він до 'Jайняття посали 
~-уJщІ нра1\ ІІІКув<ш як адвокат у ньому об~І·зді. 

Іl>І меса 11 МІІНулому відбувалася після обілу в нершу ніч асизів 
ІІ і~:ІІнІ Nі!',ІІІ), але зголом вона була перенесена до почану обіду. 
<і>~>рМОІJІШо Ваг чи Ciгcuit Mcss відало тільки питаннями донуску 
1111 ;щнокатсhкої практики нових членін і пюf{о л:испиплінарної він
ІІІІІІІJtаJщюсл за допущсш порушення аж до виключення з даного 

··унtІІюго окру1у. На практиці він був громадським органом, який 
оІ>'• ннуван і зміпнював між адвокатами окремого судового округу 
ІІ)'\ СОІІІ)ЩрНОСТі.2 

І kp111a ніч в об'ї'зді називалася «Великою ніччнт. Обов'я·~
ІнІІІоІо ()у ла участь у такій месі адвоката, увільнитися від цієї учас

ІІ '""'"'" було за сnлатою великого штрафу, лавши багатий обід, 
t ІІІ'!ІІІКою кількістю шампанського. Усі «rрішникн-,> платили штраф 

1 І/ІоumнсІ-:і/1 П И. Очерки уголовІЮП1 сула и Іtакюзнія вь современной 
"'"""' С.-Пстсрбур., •. 1911.- С:. 360. 

І JІІ\І ,·а~ю.-- С. 370. 
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ІІ_:вІJІІками ІІІ<І\ІІІаІІСІ.кого. Таки~НІ «І ріІІІНШ\д\1Ю> 1\ІОГЛJІ бути: п. 

х П) отри:\1унав ·шання баристера, носаду, бувобрuниtі до nарJІамсн

l у 1 ІІІ, нан11аки, не обраний ло парламенту; одруження було особ
JІІІІНІ!\1 <<гріхом» (винуватець ман урочисто пок.1 ІЖ.:тися, що більше 
такш·о «Гріха)} в житті не ;..tопустить). Усі ні асоfін fiyJJн «ЗJюч:ин
ц~ІМИ». Мололший ч.1ен меси вважався королем і накладав штрафи 
на свій розсуд. Якщо проти його рішення хтось ІІротестував. :ш
хист визнанався даремним і штраф негайно збільшувався. 

Обвинува'ІСМ виступав 1·енеральний аторнсй меси, вислухову
ншшся ·шхиспі промови підсулних і nокарання накладав на них 
хто-небуJ1ь і1 МОЛО/ОІІИХ адвою.піu. Окремі промови були прикла
нами лотсниості і краснсн •. ювства. 1 В такііІ обстановці траrІ~lялося, 
що Н мшю;н алиокати ниголоІІJуна~ІИ І Ірекрасні 11ромови.2 

СисІС\t1а 11нрафін у тій ч11 іІІІній формі буJІа характерна для всіх 
об'ї·щін. МінімшІьним штrафом н Оксфордському окрузі була ,:\!О
жина ІІІШ\fпанського. Якщо ннідсудний» покликався на неІюсиль
ний розмір штрафу і нагадунав про Magna Charta <ше cxcessivc 
fiпcs rcquired>>, розмір штрафу '!Меншувався. 

На таких месах обиралися особливі посадові особи, такі, як н:~нс
ральний аторнсй меси, який стежии ·ш дотриманням адвокатами 

етикету і розслі)tував Іюрушсння, допущснt ними. виuчан юшдида
тів у члени меси та ртnорядника вина ("·inc trcasurcr). 

Справи винних р<У3І"JІЯдаJІИ<:Я на r..Іесі, і все не вигля;щло як су.а 
об'їзду (circuit coнrt). Після yctJoІ·o н1.ш·о роЗІІО'Іиншшся ІІанпн\:Іі
ма, коли рі:зні JІЮJШ обвинувачувалнея у вигаданих нростунках, 
їм нри·3начшн1 різні штрафи 3а те, що їх визнавали нсвинуватнмн 
в тому. 

11\оби стати членом меси, треба було мати rекомендапію і бути 
нредстаиленим ІІі/L •ше Великої ночі. 

Але обіди і вживання шампансько1·о не бyJJO І:Н1"3Н3Ч3.11ІJІJИМ у 
спілкуваш в адвокатів шд час об'У·.щів. Ч~ІСІІ и меси багато часу 

нраводили за снор1 нвІІИ\·tи змаганнями (гонкІІ, гр~бля). 

1 Люб.?ШJсІ\ііІ/1. 11. Ц11т. нраня.- С. 371. 
~ До речі: історичні лжере.1а сві11Ч<:ПІ., що Англія новолі 11і·шо ро:шнну:ш 

су/1ову про~юnу. ІІuч;нком су;ювої ІІJЮ.\ЮВІІ, яка більш-менш моrла вілпові· 
лати 11\:ВНіЙ Струпурі Ttl 1~·ІіСТ)', були ПpOJ\IORII R rlLj)iO;l ГJЮМ::t)1ЯІІСЬКОЇ ВіЙІІІІ. 
хоч<t ні щю~ювн малн бі:н .. шс щтітичнніі харакtср. 1начно краІІН1і\НІ бу:н1 
ІІРО\ЮВН в парламенті ·ш tшсів Кромвеля. Л:Іс ІІL··шюкшочи на давні "Ір<lдІ1ttії 
ІІL1ШІСЖІІОП) судочинства. відо~ІИх су .. :ювих 11ромоrщів в Лнг.1ії не було. Су;юні 
нрu~ЮВІ1 були сухІІМІІ і холоани~ш. (Люrl_n·mt .,.,:ій І/. 11. Іl~<п. нраuя.- С. 3 71 ). 
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( )1\ІН..'f\.·Іі о()·ї·ти маJІН особливі :шичаУ. На11р11кла,1, в олному і·~ 
tШ\ІІІІІІІ.Х оfі'ї-щів існунав зничаіf мати «Ві1 об'ї:щу» (circнit van). Це 
мІ•ІJІШІtіі ві·~. який постійно перево·твся рі·тими видами транспор

І у у всі міснсвості, де відбувалися асизи. В далекому минулому 

ІІІІіІІіі ві·• ІІСрсво·Іив nравничу бібліотеку адвокатів, якою вони ко
І'"'" 1 ув:шІЮІ ІІі! І час об'їздів. З часом адвокати мали 3 собою одну 
'ІІІ нві КІІІІІlІ, ш1с 1ничай старий залишинся. 1 

11 \<~ІІр:овJІ:о, ·"·щюм було визнано, що витрати на nідтримку цього 
!Ір<'ІІІІІ·ІІІ<> """""" надто дорого обходилися адвокатурі. Віз було 
"I""L"""· " ІІІІУІІ l1aggagc шaster, який натежав охоронцеві воза, 
ІН'ІІІІІІіІ •Іаt· ІІІМ 1 Іасово 3беріt·ався ·л1 одним ·з чш;нів Winc C01nnтittee. 2 

( · ІШІоІІІІІr~с і\Ішюдих аднакатів піл час об'і1дів бажапо бути 
kІНІІrlІІІ\І. Ніm1ршшяючись в об'їзди, адвокат не знав, хто з клієнтів 
.1111 '''·'•' о ·mсрІІС'ІІ.сн. Алже в селіситора зберігаються матеріали 
~·ІІрІІІtІІ JІІІ~І а;~воІсІ·tа. Соліситар переданан адвокатові ні матеріали 
(ІН а·І ВІІІІІН'І\11) ІІаІІt'РІ.')t<ЩІІЇ рО'НЛЯJlУ СІ1р3ВИ, аЇНКОЛИ ТОГО Ж ДНЯ. 

ІІjt\''Іt'ІІІІІІ І•:ІJІІІt'Іt·ру м;періаІІІВ ·1акож мапо свою процедуру. 
{ -ІЩІІІ\ІІІІ' у IIІ')I:\JJI,tІMY ltYII ІІ:ІІІІ\11 'І MaTr(1i<.tJІaMИ '3аІ1ИСуВаВ ПрЇ

НІІІІНІ' (ІІІрІН ІІ'jІІІ, І УМУ /ІІІШр;tру ІІІІСШІ І{ІоОІ'О матеріали ПОТраПЛЯЛИ 
НІІ ІІ,ІІІНІІ~ІІІІ\ J\ІІІІІр ltl/0 'ІІІ IJIIIIII/0 <ЩІНЖ~ТU 'і3ЛСЖ3В, ВЇД баЖаННЯ 
1 ІІІІІІ ІІІорн І ,с 1 ~·уr-.ІІнву, ІІІ<tііомс 11ю баристера із соліситором мог
Ін• 1-IIJJIIHIII \ОЛІу, ЩО І.<ІМL ііому 1/l)'ІрШІИТЬ Та ЧИ інша CllpUB3 Від 
ІІІІІНїtн•ра. ЛІІL tсІІуваJІИ нрutнша етикету, які в І(ьому були нене
ІН'tІОJІІtою 1.:шюю. Ось як це оnисує баристер Плоуден: «Коли я 

rtpІІt ;~навоt ло округу об'їзду, перше, що вразило мене найбілЬІ.нс: 
н·ІІуІІаJtа абсур;tність і навіть тиранія його 11равил. Я вже 3Нав про 
,.,,ІІІовtІіІ стикет і нро неприпустимість ношуків ·_шайомства і3 со
ІІІІїІЛJром. Але тільки під час об'їздів я побачив, як ревниво стан 
І\ІІІІІ роннк не і які ретельні застороги вживаються, щоб нопсрсди
'" ІІ:ІІІІП. випадкові стосунки соліситора і баристера ... Одне з суво-
1"" 11р:шил говорить: «Ніхто з баристсрів не може користуnатися 
1 оІt'ІІL'r>.І для ночівпі, лля персодягання або д.1я інших бу ль-яких 
tІІІн·іt, rюв'_язаних і3 його нрофссійними обов'н·~кш-..·ІИ ... ле може ]у
ІІІІrtІІІІІl'Н соліситор».-' 

ІІІІІІС правило: баристер мусив Ухати у lШІ'ОНі тіJІІ>КІ1 1-ro класу. 
tн• інакше була нсбслІсю:t, що він J\·1i1· ·_~устрітися у вагоні 2-го класу 
а·1 і'І)ІІіснтuром. Якщо ж баристер не ман лостатньо КОJJІТІВ нn ;юро-

1 /11нj ІlІ/ІСІ-:ііІ/1. 11. ІlІп. пр;шя. С. 377. 
І ам са~ю. - С. 3 7Х. 
І ,І\1С<ІМО.-· с. 379 

71 



<ні і вид трансrюрrу і вирішив їхати не шевою каретою. він міг бути 
оІІпрафований месою. 

Особливо нетерпимими були випадки rюрушсння станового 
"' иксту -· <<ptiffing» і «louting», тобто намагання набути надмірної 
нопулярності, вчинення дій, які сьогодні ми називаємо рекламу
ванням своєї )lіЯJн,ності. 

Якщо місцена га·rета буде вихваляти адвоката, ствсрцжуючи, що 
він с горціело а;tвокатури, то на наступній месі його буде оштра
фовюrо незалежно від того, що таке вихваляння відбулося без йоrо 
зголи. 

Оголошення rr га:rеті про свою діяш,ність суворо заборонені, за 
це адвокат міr бути виключений з адвокатури. 

Відомий а;tвокат lltiddleston полілив життя баристера на три 
етаnи. На псрнюму - він 1 ор;tовИТІ1Й і шукає тільки роботи: на 
лругому - він користолюбивнй і шукає тількн гонорарів; на трс

тьсщу етапі, що досяr асться нсбаr·атьма, він не шукає ні роботи, ні 
гонорарів.' 

Відсутнісп, нлатних справ вела адвокатів до 3лилснного ж1птя, 
а вести бе·зоплатні снрави забороняв адвокатський етикет. Тому 
часто можна було бачити натоRn баристсрів у суді, які чекали ІШ 

отриминня снрав і, ·r іншого боку бстзихнсних ніпсудних ·r тяж
ких злочинів. Законом 1903 р. цю ситуацію дещо rюм'якшсно, 

оскільки лтнолспо було сулам залучати баристсрів у кримінальний 
проuес 33 )tсржавниі1 кошт )t.ТІЯ малозабе·_шсtrених. Проте rteй ·шкон 

поставин баристерів у залежність від су;щі чи су;щвого клерка.' 
За встаІ-ЮВJІСІІИІ\-·1 нравилом, в об'ї:~дах у складних кримінальних 

справах брали участь два баристери: однІІ був лілсро"1, старши.\1 
(Jcadcr), як керівник 3ахисту, і молодший барнстер (jнпіоr). Перший 

здійснював цопит свідків і виголошував нромоnу, другий заnису

вав відповіді свідків, готував рішення, нідка1уваn л ідерові питання 
чи Те3и. Лідер новинен був мати значний нрактичний досвіл., ВОJJО
літи ЛlКІОМ, ларам слова, а молодший баристер мусив знLпи -шко

ни 1 ІІрсцел:снти. 

Інший нид спіннршrі виив:rявся у формі dcvilliпg, щu дослівно 

о:~начає диявш1ьська участь. У корнорацjї нанувала соліL..щрність: 
кожен готовий виступити в суді 'За сного колст·у, у ра·зі такої нсоG

х і)tності, наприклал. ко.аи алвuкат мав на один llt:~н) ш~кілька с11ран. 
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Нен 1сриторія Антії буJш rю;щІснu між баристсрами на сім 
"'•І'У' іІІ. /jаристсри, шо наJІежюь до ощюго округу, як прави,то, не 
""' 1111 брати участі у судах другого округу. Як виняток таке допу
t'ІШ.ІІося, але лідери сплачували на користь анвокатів іншого судо

'"'"' округу по 100, а юніори- по 50 гіней за кожну справу. Право 
ІІШ'І уІІити в лондонських судах мали всі баристери. 

У 6аристсри встутши особи з різних нрошарків суспільства. 
ЛІІІісІуІІанням, проведеним 3а ІІеріод з І 886 110 1927 рр. встанов
'"'""· tно 11ереважно до баристерів вступали діти, батьки яких були 
"'І""' <І МИ. Так, в 1923- І 927 рр. таких осіб буJІо 25,6% від всіх ба
І""'"J'іІІ, що вступили до корпорації, 24,7% .. _ нрсдставники інших 

"'"''"'" нрофссій, 17,9%- підприємці.' 
·1·:ІІ\:І t.:tlІtiaлE,нa характеристика nояснюється частково тими знач-

1/ІІf\,fІJ 1ш tратами, які вимагалися віл кандидатів. Наприкт.щ, за да

'""'" І <J'i(, р., ІІІоfі стати соліситором, необхідно було витратити 
')·,оо ~І•VІІІІІІ сн1)11 і ІІІ ·ів.·' Таку суму коштів не кожен міt· сплатити. 

ЛІttІоt~оа 111 11оран·t уна Іtttt.:н tмуttпстом від арешту під час вико

ІІ!ІІІІІІІ 1 ""'' ІІ•VІІІІІІІІІ, t:t вttн~п І\ом у•ннtL;ІІШІ '\JНРІину; широко ко
/ІІІІ·tунІІІІІІІ J1 І ІІОІІІЩОІО t"IILІH;J ·~;І ІІL'рСВІІЩСІІІ!Н МСЖ СВОбОДИ СЛОВа 

ІІІІІІІtІІІІІІІІІІІІ ІІІІ\.І\11 IH·p~·.Jt \'YJ(OM, Ш\ІІіі р<ЛІЛНДаВ СПраву ЯК За ЛеГ

ІІІІІІ:І!ІІІІІ' ,-,~ІІІJІІ'ІІІВІ .1~о сулу. J Іршшлtі особи не могли вимагати 
11р111 ~ІІІН'ІІШІ :1){\НІІ\аІа )І\ І Bl)liiOI!I)l<.UibHOCП. 

Л.ІtІН)t~<ІІам ttaJtcжaв rючссний титул «ВеJtьможний». Але найваж

JІІІНtІІІІtіІ і вап)мий 11ривілсй, який закріплювався віковими ·.шичая-. . 
~111. ІtL' ·шмtщ<.:ння посад сумtв з-посеред адвокатІв. 

М 1 ж соJІіситором і баристером виникали спільні професійні 

""" мtІІІИ з часу, коли еопіситор давав баристеру так званий 
«н.:tаіt1<.:І")), певну суму грошей, як гарантію, що в майбутньому ба

І""'' с·р 11же буде вести дану снраву в суді, а на еопіситора поклада
""'' мор<шьний обов'я·юк передати справу саме цьому баристеру. 
І'с: І ай нер був двох видів: заrаJІьний і спеціальний. Прийняпя зага
ІІІ.ІІОН) рстайнеру алвокатом нокладало на нhoro обов 'язок не бра

'" І;ІІ(ОП} рстайнсру від інших сторін бе·~ ·~1·оди на такс соліситора, 
111/( >ІКОІ'О отримаR ·запщьний рстайнер. Спсuіальний ретайнер 
щвав кніснтові право користуватися послугами адвоката в справі, 
У І ому 1 ІИСЛ1 І КОНСУЛІ~ЛlНІЯМИ. 

1 
ІІn.'ІmІсh·ий 11. І/. Уголовное 11раво и уголовнЬІй суд АнІлин.- М., \969. 

'·1:-1 
І.щ ~їІІ'ІІО.- с. 249. 
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.}lкrrto <І)tІюкtп вів снраву в ІІсршій rнстанuії, вш не вправІ бун 
ІІJНІііr-.tаїІІ р~І<]Jінсра від_ протилежної сrоронн лля шІсляційної ін
с r-аннії \1~-~ ·н-о.JНІ сво1·о кліснта. 

'Ja І<ожну консулhтанію, яку нашшав бар не ,-~р сшІіСІ\Н)ру, нср
rІІІІіі о·tримував доддткову шш1·у. 

}Ікщо ролляд с11рави судом Іриван біJІІ,ІІJ НІЖ o,rtJІH лсrн,, ~щвокат 

о ІрІІмуван за кожн~; r.:удовс ·-шсідання спсніаJJЬШ1Й J'(JHopap: І /2 чн 
1/3 вшrш·ороли, вка:шноУ у fнпr-шчсній су-r.лі rонорару. 1 За НСJ!Сння 
СІІГJ<Ши не у свосчу окру:~l алвокат отрИІ\-tував лолатковий 1·онорар. 

"3а 'JaJ<.lJІLIШM ІІр<:-J.вшюм, баристер понинен був прийнт·н кожну 

снраву ві;t соліситора. f3ід.монитися вести С(lрану щшокат міг. ІІО

r.:шшючись на ·ге, що снрава ВС!Jсп,ся ЩО/tо йоп> ро.:tича. 6Jшл.кого. 

КОJІШІІНhОГО КЛІСНТа, ЯКЩО І\НШJ1Щ1 С ІІа}ПО i\.·HlJII-IM aGo КШШ З MaTC

J11a.111H СЩХІВИ Bll)lHO. ЩО СІІраву CJII;~ 1\J,'t;taІH IIJIIIOM)' ЗДНОКаТОRІ. 

mшрнюrшr. і·~ нричнн отримання іншим щtr-шt-:~пом р~тuіJнсру. 

Кожнu валата адвокатін \1ШШ свої внуr·рjшні стаtутні норми, які 
реr~улювали самоврядування та діяльність жи1тя а;rвокатів. Прсши

на 1 31.Н1Чаt суворо )ЮТРИ:\1увалися усtма членами корпораоЇІ, а керІ
вництво валати аднакатів ПИJІLНо :ш ним слі;.tкуві.lлu. Якщо хтось -~ 
;:щнокатів установ;Іених :шичаїв та ІJравил не виконував, він пщда

вався дисцишннарній Ш.ІJІJОВJ)ЩJІІ->Носп, аж до виюrючсшfя J кор
порації. 

Втім, такс вик;ночення лише по16ан:rяло права r1рактикувалr 

в даному судuВОі\.І)' окрузІ, шt..: ucoGa JШІНІІІШtася u.авокатом. 
13жс ЗГадувалос~, ПJ10 учаСТЬ J\·10JІОДОГО бuристсра )' KBapЛL11>Hl1X 

сесіях. В ШІХ r.:ссіях )' 1JaCTh баристсрів мшн1 свої особJшвості: якщо 
не буJІо І10С 1атньої кількості баристері в ( 4) для створення бару, 
саліситори донускшшся нарінні " баристером; якщо ІІрисутніх бу
ло принаймні 4 баристери, то вони мали виключне 11рано Rистуt1а
ти псре,~1 судо;-..1 квартальної сесії. Ті аю-юкати, які ІІіСJІЯ нрийняля 
їх до палати а;~нокатурff 11ротягом щюх 1рьох рокш рсгулнрно 

6рш1и участh у '~асі;щнш-Іх су,:1у КВЩ1Л1ЛЬІІНХ сссіі1, мшш нраuо бра
ти участь у ЛіК -шшшх закритих с<..:сtях cy..ity. 

Найвищий титул :шхисника- сержант (scrjaпt at law) ІІрирівню
вався до 1·ілності судді найнищої інстанції, налавався тільки коро
JІсм одночасно 1 наланням ІІривІJrсю носити спеншльний одяг, до
·1во;1у брати участь в окремих судах, 'ННІрошсння ло Ішrламенту. 

1·о;ювувшшя в судах присяжних 1 1·. ш. 

1 Koн.Jan Л-ІН/. Ad\Yokatura angclska. Цнт. пршrя. 1917. S. ІІЗ. 
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( 'сржанtн 3 часом утворили окрему корпорацію (Scroops І пn, 
SctJcants апсі ~·aryndoІІ I nn), не вихо;tЯ'ІИ-; nонсрслнього утворення. 

Король номінував на носаJІи суддіu тільки з числа ссржантів і 
tі;~рІІстсрів аж до І 875 р. Адвокат, який ставав сержантом, виходив 
,j t.:восї Інн і входив до сержантської Інн, до якої належали також 

су;щі королівських судів (Court of Сотnюп Pleas, Кіпg 13спсh 
1 l·:xchquer), яких було номіновано з сержантів. З 1875 р. король 
ІІ<ї'сстав номінувати на сержантів, а в І 877 р. сержантську Інн бу
ІІІІ 11ронано. 1 

V Іtругій половині ХІХ ст. в Англії особливого значення набув 
pv.x '" об'слнання всіх алвакатських корнорацій. У 1883 р. з'їзл 
'"''""'атів АнгJІЇі nрийняв рішення вро створення снільного Комі
І<' І у АJtвокатури в скла;tі 48 членів, Генерального аторнся, Гснс
раІІІ.ІІРІ'о t:сшіt:Іпоrа. ВизІ!ачено такі завдання Комітету: рспрс
н·нt:ІІІІН ;щвок:пуr11 в ніJІому перед державою й суспtльспюм, 

ІНІІt'ІоІоtt:ttІІІн ІtрttвіІІt'Їп :щвокатури. LLcй Комітет проісиуван J(O 

І Х 1 І·І р . ІІІ'''" 1111 ін11 о 1\ІІсці ()у.Іtо утворено Генеральну Раду АJtВО
ІІІІІ\'рІІ 

lt·tн·partt.ІІ;t l':t.Іiit t"ІІІІ;t.'І:Іrtапt ., 1 Іotttpt.ox катсІ'орій членів: 1) офі
ІІІІІІІІІ\ ''''"'''''І cm·p:Іtfi,Jtoto аІОJНІся і І'снерального соліситора 
1 ;1 \о' І " ІІоІІІІІІІІІІ' І l'ІІL'ра 11 а 1 орtн:їв і І ·..::нсрrut-соліситорів; 2) 1 б ЧJІС
ІІІІІ \Іl'ІІ'Іl'РІІІ, о(Ірашtх 110 4 i·J кожного Інну; 3) 48 нрактикуючих 
:1 -'tвot,a tш, о()рашtх :~ усієї адвокатури. серед яких принаймні мас 

t>v 111 12, "кі Іtа!Ісжать ло Інбер-бщ,у, 24- ві;! зовнішніх баристсрів 

1 І> нt;І мшюдих а;1вокатів, які практикують менш ніж І О років; 
·1) JІО)t<Ії ко вих членів, яких :шпрошус Рада на свій розсуд. 

·~аL·і.аання Ради відбувалися щодва тижні. Рада не мала жuншtх 
. І 

.'ІІНї ІІІІІJІІІІ3рНИХ ІІОВІІОВ3ЖСНЬ. 

h'орІІоршrія солісшпорів, Першою вимогою для кандидата на 

1 """'ІІІОра було 11рохолжсння практики клерком. Клерком треба 
ІІ\о'.'Іо 11ращовати: ДЛ}! колишніх адвокатініосіб з університетською 

tн'НІІtНО протягом трьох років, 5 років ДJ1Я всіх інших. Після про

\tІ1ІЛ\l'ІІНЯ rюJrовинrІ стажуве~ння кан;щлит склалав іспит і'~ проблсl\·І 

11рана або писав ttксьмону роботу. IlicJlЯ ·швсршсння практики кшJ

tІІЮІТ скла)щв остаточний іспит 3 цившьного, кримшаJІІ>НОГО, кано
ІІРІІЮІ·о права й ІJронссу. 

1 

А."ип.!ап Л4. 11'. A<I\\'Okatнra an~c\ska. І Ltп. праня.- S. 63. 
І.ІІ\1 L'(lr-.10. S. 79 
І ;щ L·амо.--- S. 7ІJ. 
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КаІщ1щ1н ~1uн також сюшсти вступний Іспит. Jснити відбувшшся 
'!Ої 11рн ра·ш на рік. Від КаІІД(Ідата вимагалася 1агаш.на підготовка, 
а не 11ранона. Ві,п складання ісnиту ·3вільнялнся колиІІІНі а.rщокати, 
осоfіи ·~ унівеrситетською освітою і т. п. 

Гшюнним правом саліситора є право 1айматися 11рактикою 1 бс1 
о6мсжснь щопо категорії судів. Упрактині ІІеяких су;1ів було нра
ВІІJЮ "Jанисувати солtситорІв, але кожен сотентор ман нраво вима

І<.tти внесення його до такого списку. 

Найбільш вююшві обов' юки соліситорів: сумлінно виконувати 
свої професійні обов'юки, суворо дотримуватися етичних норм, які 
рс1улюють широкий аспект йот в:Jа!·мюІ із клієнтом, су;Іом, барис
терами, органами влади, зберігати нрофссійну таІ·мннню тощо. 

У кінці Х[Х ст. в Англії 1'явпяюн,ся нанчшн.ні ·~аклади на 'Jра
·юк континентат,них унівсрСІПС'І ів. В Оксфорді вже існуваJю 
чотири кафедри права (нивіJІЬнс, англійське, міжнародне, юрис
прупснція) і три конференції {римське, аfІІ'JІійсhке та індійське). 
В Кембриджі ~було тільки три професори і дві конференції. 
У сере;Іині ХІХ ст. в Англії визрівало ІІсзаяовоJJсння станом иід

rотовки майбутніх анвоюпів. В І ~54 r. було створено урядову комі
сію, яка мш1а своїм завланням вивчити стан навчання і ні;trотовки 
до адвокатури в Іннах. ІІіспя річної перевірки комісія висловилася 

3а те, щоб не втручатися в самовrядність кориорації, але :шявшш 
про лонільність об'єднати їх в університет, членами якого були би 
всі баристери, доктори праnа, які МаJШ б ІЩд собою кш1цлсра, ніш:
канцлсра і сенат з 32 осіб. В обов'язки Сенату вхоншю би ор1 аніза
І~ія всього навчш1ьного процесу, ро1роблсння металології тощо. 

КількістІ, адвокатів ностійно 3більшувшшся: в 1814 r.~ 800, 
1850 ~ 3400, 1897 -- 7000 адвокатів. Анс більшість із цісї кіJІькості 
алвакатів не виконувала адвокатських обов'язків, нсрсл судаl\НІ 

виступали лише близько І ООО ацвокатів.' 
В англійській алвакатурі склалася фактично ієрархія рі3них ка

теІ·орій адвокатів. НайбіJІhІІІ ІІрсстижне міснс, на вершині коrІю

рацїі, ·_щймаюп~ Генеральний спорней і Генеральний со;Ііситор. 1..1\с 

до 1895 р. вони мали право ·шйматися приватною адвокатською 

nрактикою і мали найбільші доходи норівняно з іншими катего

ріями адвокатів. Вони входнли до парла~·Існту. Зі ]Міною прем'єра 

міністрів 'JМінюна.1и~я і ні особи. Вони буJІи бе нюссрсдньою JІЮІ

кою між наJІсстрою (адвокатурою) і нарламснтом. 

1 KrmJan А1. W'. ЛdwokatlІra aпgcl~ka. Цит. праня.- С. R5. 
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І Іас Іупні шаб;н ісрархії адвокатури шіімали короJІІВСЬКІ раіІНІІ

''" (t)tt~cп's conscl). так ·ша ІІі scrscrjcaпts at І а\\'. в І Х97 р. коро;tіu
сJ,І<ІІХ ралників буно б!ІІt'!ько 200. Ти1уt кор<ніnського ра:tника 
(ІУІІ і с нужс почесним, він має привілей: бути ·.ш~шшеним у корно
ршtІЇ бсн•tером, отримувати біJІьший гонорар, легко може стати 
'ІІІСІІОМ магістратури. ло складу якої входять заснужені баристери). 
P:tJ(IIIfK носить шовкове nлаггя і дещо довшу перуку .1 

'ІнаІІня коронного адвоката надавалося на nодання лорда-канц

'"'1'" шіібільш ви:шачним і відомим а;tвокатам. У судовому nроцесі 
ІІОІІІІ t)уни лідерами, тобто мапи одного або декількох молодих 
ІІНІІРІ..-аІ ів, які їм Jtопомагали протягом усьш·о процесу. В ю-вових 

<'У.Іtах Ішнн не брали участі. ІІС мо1·лн брати у•tасті у справі, nорушс
ІІІІІ ІІІ1<ІПІ JІсржани, без до'Jволу Ші це в кожному конкретному ви
ІІІІJІІ• у. нан і 11. >І І< що Корона була стороною в нроцссі лише Іюміналь
ІНІ ІІІJІ час асtt·Іів t·aю-tii аJ(Ноюп мав право :шступити суддю. 

'Іш.tІІІ~аІ\ і• рархно а)щоt<атіn -шичайний баристер. У суновuму 3а

~-щнІІІІІ 1\111 ~·амо~·ІtііІІІІіІ І ІІt..'"Іа.ІІ~ЖІІИ~і. аJІС ЯКU.{О Н 1ІроцеСЇ Є КОрОН

ІІІШ 11/ІІІІІІІіІІ, ІtІ 11111 lltІitl IIOf\ll'lllllk. 

llt'jlllll~ 11, І\ІІІІІ ІІІІJІІІі."ІСр;tr\111 r\t;н toii, ХІО раНіШІ.; ІІрИ_ЙНЯТИЙ ДО 

•ІІІІІІІІщ 1 УІ ІІІ, н І\ІІІІ\ ''ороІІІІtІr-.ІІІ 'ІІІ ІнІJН•JІІнсt.кимн ш.:рш1сть визна-

'І;ІІ 1\.t ІІ ІІІ 'lil\-tlr\1 І\ 1101\ІІІІ;ЩІІ. 

І І,. f11't1i t'nte свої ;ниинr..я 
----------------------------------

lll~• ваr-..1 відомо нро історію ·шс11ушшня н Лшлії Іннін? 
.' Kor·o ·~адвокатів в Англії швинали (іенчr:ра.\m? 
\ І<."ОJІІІ і ЯК RІ1НИКЛН аторнсї? 

·1 НІ<а іо1увала система ІІідпУІОІІки ШІІ лійсt.ких аднакатів в Іннах? 
·, Х ао а·акі соліс~порн і бар~оtстс:ри та в чому відмінність їхніх функцій? 
І•. Іllt• Ві.Іі\1 відо~ю про« Товариетно джсtпльмсttію>'! 

}!ку JIOjiЬ у здііkнеНІаі адвокатсt.ко'і кар'єри відіr·раишtи так 1шші 
І• 'І І ·pt' 11' 1 

S І )х:арактернзу~ітс ІЮрН)ЮК нршїт .. Іу к:нщидатlв ло корнораній fіарн
' Іі'ІJІІІ 1 t..ї)Jtісвторів? 

t). ІЦо гаке «І3етнш ні 1m сулово1·о об'ї·щу? 
~О. ()характерІпуйтс відІюС~JН~І між соніситором та баристером у ча~:-

ІІІІІІ IKJtCHHЯ СПрЗВІ-1. 

JJ. Llto ВИ .\ІОЖСТС ска·~а-t\-1 СТОСОВІЮ <1)1ВОКаТСІ•КИХ СПІ'іf-ІНХ НОр!\·(! 
12. lllo такс рстаІінср та які Ного ви.ша'! 
І~- Чи ~югли баристер і сшtіситор віл.\1овитнся ві,1tІр~1ЙІнtпя СІІранн? 

І f\(m Jan і\4. W. Ad\.'v'Okatнra aпgclska. І tІJт. нrаня.-· S. XS--Rб. 

77 



5. Адвокатура Англії 
на сучасному етапі 

ІІрІІшачеІІІІя та функції адвокатури. В АнІлії uіцсутній буJн,
}JІОІ~і елиний ·шкон чи нормаашний акт, який нстшюшІював би 

<аса!ІІІ нобуцоuи та діяJІьності алнокатури. Правоний статус усіх 
11равових установ, у тому trислі і адяокатури~ врегульовано в ос

ІІtннюму королівськими хартіями, Ішрламентськи;\.Нf актами, уря
tРвими настановами, nравилами, що приймаються са_r...ювряднимн 

ор1 анами адвокатурн 11ротянн ... 1 сголіть. До них можна віднести 
'"'ролівські Хартії І Х45, І Х72, 1909 та 1954 рр., які стали ІІідста
вою ло формування о.ннісї 'l на~і()ілJ,JІІ Іншнвових органі:шцій 
а.нвокапв «К)рил~РІІЮІ'О товар(.-к:тв:ш. 1 І 'шювним ·~аяланням Това
рІІСтва ·~алиш:нться СhопщнІ, як і н Хартії І Х45 р.: ({Сприяння 

професійному у,юс:кошІлешію й набут1·ю 11равових С\НаньJ>. У Шат
ланлії професійна організація соліситорів !Іа1Ивається The І.а•е; 
Society of Scotlaпd, яка орІ,анізована Законом 1949 р., і с:ьОІ'ОіtНі Гі 
ліяльність врс1ульовано Законом про соліситорів (Шотландії) 
1980 р., а в Північній ірJІанлії- Законом 11ро соліситорів 1976 р. 
(Solitoгs Order), 

У Ulотл;:шдії <-шво кати, тобтu юристи, які наділсні правом брю и 

участь як прслс"І анни ки у вищІ ІХ судових органах, утворююл. 

вілокремлену корпорацію, яка на:шваггься Факуль1стом (f'aculty). 
ЯКУ ОЧОЛЮС Декан. 

Місце і роль адвокатури в Аш·лїі не ·закрінлсно в норІ\·tапшннх 

актах, а теорія ацнокатурн вбачає ТІ роль і ]аuдання n С.'ІУЖН-ШІ 
с11рані ·~мішн.~ння існуючото державного й політичного устrою, 

захисту прав лющ1ни та служІння 11раву. 

Функuії ангJІійської адвокатури незрівнянно ШІ!рІІІі 1юрівняно 

·~ аднокаІ'УР'"'и континентальної Європи. Алвокат вис:тупаr· не 
тільки ..з втн.:лІВНІШІ для кожного а;аюката функаіяt-.·1И ·шхнсту ЧІІ 
ІІрс_.1слшншпва інтересів І-роr\1а.нян у судах, ІІрокурорських або 

слідчих органах, в органах влади та унравління. ал.вокат часто ви
стуІJШ' як обвинунач у крим:іна.:-н,них справах від імені держави та 
Іrришпних осіб. адвокати пр1пrшчаються на посuди cyJJJtiв, мініст
рів, вони поєднують адвокатські фуІІкнії '3 обов 'я'ЗК<ІІ\:ІИ нотаріуса, 
склащнол., 'ШІювіти. хюrовори rощо. 

1 СучасІІі L:ІІСТСІ\Ш адвокатури. За рс,1. СRятонького О. Л..· К., 1993. · С. І 05 
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ІІс·шажаючи на те, ІНО алвакати можуть 3аймати шІаднІ пошю

шІжсння, 11сребуваючи ІШ. високих насадах, нови '~а...'lнпшються 

•Іm:нами своїх адвокатських корпорані й. 
1/рофесіііний поділ ан.~ліііських правників. Сьогодні залишається 

н Лнглії поділ юристів на такі категорії правників: соліс~пор або 
11раиовий радник (Solicitors), баристер (Harristers), подекуди їх ще 
ttа·tшшють counse\, та судові урядовuі (Lcgal cxccutivcs), робота 
>ІІ<ІІХ дуже нодібна до функцій соліситорів, але які мають вузьку 
І'ІІ<'ttіалізацію (наприклад, із питань нерухомості, суJюних снран). 

І;іш,шість юристів у Великобританії - соліситори. В Анt'ЛіЇ й 
У еш,сі налічується б~. 7 тис. практикуючих соліснторів. 

l}t>Jih соліситорів ІІОЛЯІ'ас в наданІ І і широкого спектру юридичних 
ІІІІ<'Jtуt· tшсеJtснню. До них :шсртаються за послугами, які в ішних 
''і>:ІЇІІах ·ш'Іви•шй надають нотаріуси (нанриклад, операції з нсрухо
~11~' 110, скІt:щання контрактів І вирішення питань спалкоємнинтва). 

< 'о:ІІСІІІорtt також ·шймшоться по·ювами про снричинення шкоди 
ІІІІІ\ІІІІІ'ІtІ, IIIICI'YII<IIOll. ИІ( І<оtІ<..:уJІІ,Ті.ІІІТН 'j ЮрИДИЧНИХ ВИТаНЬ, ВСДутf, 

tt1ршн1 111.11 ІІ\Н'ІІІl"ІІоt.х 1.;ніппіи у су,гtах. ВажJІивою сферою діяльнос

'' t·t,ttн '''''Інв•· ,.,,..н·ttІн· І ІраІІІ І ІННІІІ 1 І<Н..:то вистуtшють в рол1 пред

' 1111111111\IIIIIIJI 'І<Н' ІНІрІІІІ~'ІІШІІІІІІ<ІІІ1,, ЩО t:ТОСУІОТЬСЯ СіМ'Ї Й ШЛЮбу. 

< ·ІІІІІt'ІttорІІ ІІ;ц;ttott. І<оІІсут.тації нілнрисмствам і:~ питань нри

Іtо,\Іу t'ІІІІІроtІІІІІІІІ\іts, скт.t;щншІ контрактів, участі в конкурентній 

IІoptHJ,tll І'ОЩО. 

І р11вала робота з одним клієнтом дозвоJJЯС соліситору давати 
ІН'І~оІІі\ІСІІJІtІІtії своєму клієнтові 1 пипJнf., які не пов"я.зані Ї'3 -законом 
11с Іttoct:pc)LHhO, зокрема із ІЮjщткових і інших фінансових проб

'"'"· 1\шtриющд, соліСlпор може орt·ані:tунати інотеку (особ.1ивиІі 
ІІІІЛ ІЧК')Нtту) для кунівні будинку, дати нораду і:І нривол.у опоіlаТ
''\'ІІаІІІІЯ у ·ш'я~шу і3 склананням заповіту. 

<'он іситори ~ш·шичай обслуговуюп, населення нсвної місuсвос

ІІ ІІротс, вони не ІІрив'я:_.шні .по будь-якого пенного суду і ,\Іожуп, 

~~~·,· 111 L'ІЮЮ ;1іяльніс-1 ь на вс ііі тернторії Анг.1їі й У cm.cy. 
l kJн.:()уваючи в неІпрі міснсвон..> діJювш·о евіїу, ео;Ііситор~І ~НІ

'''''· ;tofipi стосунки ·~ банкірами, бухгалтерами й нрс;кrашшкаr-.ш 
ІІІІІІІІХ нрuфесій. Uc дuзвоJІЯЄ їм стинати експсртачи в рі'.JfНІХ галу
О!\ 11р:ша. Особ~Іиво не характерно ;.t.!ІЯ uс;шких .чіст, в яких солі

''~ІІ\Ірtt о6СJІУІ·овують сферу бі~шссу, CJICI{ia.'li'{Yl1JfШCЬ на банкінсІ,

І,СІІ\1)', корпоративному й бі'.Jнссовому Іtраві. будівництuі. дія;н,ності 

ljl;tl· 1\,(Іі\.ІІШНЇЙ, ЛlKOHU.Ji1Ш.:TВl ] ОХОрОНИ ЛОАКІЛЛЯ. CT(J<lXYBat ІІІ!. І 10-

'\;t tt~.ax, t<онкурсннії, переве·{снних і трстсйськнх су;шх. 



( ·о.ІІІl'ІІІНрІІ 11рсщ:тавляють своїх КJІіснтів і ·3обон 'я·шні діяти в їх 

ІІІ І L'!Klїl.\. 

ІснуІоІІ. нсвні 11равила поне;1інки, яких повинні лотримуватися 

сшІіtїпорІІ у своїй роботі: відмовитися віл не;\сння спрани у разі 
ВІІІІІІкнсІІня конфлікту інтсрссін; Jабезнсчувати конфіденційність 
інфор.\ШІlІЇ нро клієнта (навіть адреса не може бути новідомлена 
іІІІІІііі ocofii без згоди юtієнта)~ зберігати гроші клієнтів на окремо
му рахунІ<у; виконапня своїх зобов'язань перед клієнтом. Переваж

на біт.шtсІІ~, майже 90rYo соліситорів, ведуть нриватну практику. 
У Р'"і утворення партнерства унравJІіння фірмою ·щійснюсrься 

Jtl'КЇJІІ·КОІ\Іа сшІіситоrами-rшртнерами, які розводіляють 11рибуток 
між cofio1o. В Лн1лії і1 YcJІhCi ·~ареrстровано близько 10 тис. СОJІі
ситорсІ.І\ІІ.\ (І1ірм, які всну-11, свої снрави з 15 тис. контор по всій 
країні. Jk}rr-.:1 фірм11 манл 1, офіси ·ш кордоном, J(C нони консульту
юл. СВОІ.\ 1\.ІІІПІТ\В \"\ ІІІІЛІІІЬ <.ІІІІ'ЛіЙСЬКОГО Й МІЖНарОДНОГО Права. 

JІІНІІL' І 0(~/;1 сшІіснторін нрацюють ·_й наймом у місцt:вих і цент

ральних )tL·ржшнІих установах, а також у торговельних 1 проУшсло
внх комнаІшІх, що ~ають нласні юриличні ·вїдліли. І ,5 тис. соліси
торів ноt·••ііно lІрацюють у Королівській прокурорській сJІужбі 
(Crowп l'msccutioп Servicc), яка виступає в ролі оfівинувача від 

імені ПШІІІlі"І у кримінш1ьних процесах. 

СоJІісІІІ орІІ, що нрацюють 33 наймом, \Шють такий самий нрu
фесійнІІіІ ~·1 ;І 1 ус, як со.'lіситори, що займаються nриватною прак
тикою, 11:1 ІtІІх ро·шовсю)tжуються л ж врав~нш, 1 вони вважаютhся 
ПОRНІС'ІІі І Ін· 1:1 ;[І..' ,\\ІІІІІ\111 ЮрІІС 1'31\111. 

СшІІlїІІоІНІ ІІІ.;(ІІlltІІОТІ. встtку р(ХJЬ, KOolH потреба лати висновок 

3 міжІІаро·tІІІІ.\ J(оІІІр~Іклв. )tJІЯ налання таких послуг саліситори 
вовинІІІ tІ\'ІІІ ІІОl"ІІііно в курсі нових законодавчих актів, що на;\

ходял, 11 І,рннТL'ІІН Іtснтру ЄвровейськОІ'О Сою·зу, і рішень Євро

псйськшн ( 'y.'l\' 11 JІюкссмбурJі. З ціпо мстою в БрюссеJІі нрацюють 
35 офісІв '"" rІІiiL·t.юtx соJJіситорських фірм. Топариетно солісиІ·u
рів тако,.І\ 1\І;tІ в J)рюссслі свій офіс. 

Як y;.J,L' 1:1 ІІІ;t(Іа.1 юся, професійною органі'шніпо соліситорів АнІлії 

й Ycm,cy 1 ц І"оварІІство соліситорін», яке ще в 1845 1·. отримшю Ко
ротвсJ,І\_\/ хар 111о, що уповноважила його право.l\'1 встановлювати ста~ 

нларпr rtоВl'JІШКІІ і осніти юристів. Керівним органом Товариетна є 

РаіЩ, Іrовнов<Іжсншt якої ПОJІЯІшоть у рсгулю~анні діяльності солісн

торів. Ра)щ скJІ<щаfться '-J 75 членів, обраних із соліситорін по окrугах. 
Усі фахівІ~і. шо о"Іримшш кшшіфікацію соліситорів, реєстру

ються н І'с('СІІ1і (Roll). СоліснторІі, які мають намір вести nриватну 
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ІІр<нпику, щорічно nовинні отриІ\·Іувати ні;l Товаrшства ссrтифікаr 
на вс)tення нрактики, яки~і є гарантіпо нрофссіоншrі'Н\·1У соліситора. 

Тонuриство нриймаr «Керівництво з 11рофссійної стики для со

нн.:иторtю>, ~кс включає ІJОЛожсння, котрІ також регулюють МІЖ

Іtародні аспекти діяльності С()ліситорів. Якщо соліситар норушуr 
в<.:тановлею для ньоп) правила nовешнки, то дu ньur·u може 3асто

совуватись широки й нерсЛІк покарань_ вщ осу ІІУ до nовного ви

Ішючсння з Реєстру, що означає його JІИскваліфікацію як юриста. 

У разі, якщо Товариство вважаf·, що провина соліситора Е надто 
с~:рйозною, \1атсрішш щодо такого порушення перелдються до Дис
ІН1ІІІІінарного Трибуналу Саліситорі в. 

Сш1іситори 3обов'я·шні мати ІJрофссі~інс страхування, а також 
11овшші робюи відрахування до Компенсаційного фон;tу, який га
рантус, ШО, у раЗІ НСдобрОСОВІСІІОЇ ПОRСДІНКІ1 СОЛЇСИТОра, КЛІf'НТИ 
r1c rюсїраждають у фінансовому аспекті. І Іитання страховки і ком~ 
ІІ\."ІІ\.'аніііні фонли rІсrсбуrшють у комнстенції Товариства. 

J,rrrІ.ІІІrcrr, coJrrcrr~roprв с вІнІусІ\ІІиками Rузів за фахом «право». 

ІlроІ(' )r.~·~rІ\I 1 ІІІІ\ і\1:tІОІ'І. ЮІІІJІОМІІ ·~інших сnеІtііlЛьностей, еквіва
ІІ\ІІІ ІІІІ\. 11:1 .~tVІ\ІІ\ у l оІІ<ІJНІl' ПІ<І, ·~а якістю юридичній освіті. В та

І\РІ\ІУ вarrra)tІ\Y rrcJK'JtC)a'rcІю нрохолжсІІня загального nрофесійного 

Іl'ІІІІІУ (( ·шІІІІІШІ Pr·okssiшшl Ехашіпаtіоn ·- СРЕ)- нісл~ нрохо

JІ>І\l:ІJІІН р1чнопJ курсу навчання, завданням яко1·о є оволодІння 

trрrrІІІ~ІJШlМИ nрава. На ній сталії навчання особа \·южс вибрати: 

L' І ;ІJSi\1 Ні і ому COJIICИTUpUM ЧН барІ1l>ІСрО\1. 

ВІІrІускниюJ юриличних навчШІhННХ ·Jак;шдів і студенти курсу 

('Рі·: новинні також нройти курс, скнівuлентний О;lнорічному курсу 
І оваrиства «Юриднчна nрактика>> (LPC). І І ротягом цьш·о донат
кшюr·о року час шшчання рlНІJОдІJІЯtться МІЖ матершльним ПfXlliOІ\ .. 1, 

ІІJl;Іt\ІТІКОЮ j ПрОцесуа.ІJЬНИІ\·1 Пр<:lІЗОМ; мінімум 25°/о часу ПрІІСВЯЧСІІО 
на6утгю таких навичок, як складання гюкумснТІв, нровсдення ошІ

І')'В:!Нh, ведення псрсІ-оrюрів, а також 6е3.nоссре.аній адвокатській 

!lj);\1\Лflll і юrн:НР/НІІі\'1 /lОСЛ/;lЖСННЯІ\1. Крім roro, вони RИВЧШОІ'/, 
tІу\І <І.!ІТСрСЬКJІіі О6JІіК І проф~;сійну СІНКу. 

1-овариство ·з;l,ii.JcннJt' контроль за tІідІ'СПОІЗкою СОJІіситоріu на 

всrх стадіях навчання. }lif_ система обов"язков()ГО бе-зпсрсрнного 
ІІ:rrІчашІя, "Ні якою навrть атсстонаш солrснтuрн постійно ІІ~рсбу
в:rtоІ·І, у курсІ останнІх змІн у га:1ун права. 

І';ща Товариства rІрИЙl\Н1С ІІрuиила лrю порядок учинення І·ро

ІІrннІІХ ОІІсраній -з КОШЛ1J\Н1 кmснлв, правила про щорічне склалзн

нн ~·очісrпорами фініlнсовuІ·о ·ші ,-у; на ІІі;.{ставі відповідних актІв 
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ІІL'І ymoc 11равишt про прохолження nрофесійної практики; ІІро по
всюнку та лисаиrшшу сошситорш. 

'Іоошриство також турбується про добробут сш• іситорів та прш
Ін.: ІІі)tтримувати добрі ділові стосунки 1 іншими організаціями та 
І"рt)МаЛСhКІСТЮ. 

Ноно 1абе1nечує nроведення випробувань nід час прийому в со
ліситори, видає свою газету «Га:<ета nравового товариства>> (Law 
Society's Gazette) та брошури. 

І'а.~а пильно відслідковує тих, хто здійснює функції саліситора 
fic1 відповідного уповноваження (сертифікатів) і розпочинає проти 
тш.;:их осіб судові процеси. 

Питання встановлення такс оnлати послуг соліситорів та дис
ниплінарис провадження не входять у компетенцію Товариства, а 
встановлюються законом. 

У ХХ СТ. :ш ВИНЯТКОМ ОКрСМИХ УТОЧІІСНL~, ЩО ІШОСИJІИСЬ ДО НОрМ, 
які нриймалися Товариством, соліситорО!\·1 може стати особа, яка: 

- працювала п'ять років у канцелярії соліситора-практика; 

- як кан.п,илат вивчала право в одному з ушвсрситстш 1 склала 
ВЩІЮВІДНИЙ ІСПИТ; 

- отримала в одному з університетів ступінь in arts laws or 
sc1ence; 

- проходила ІІрактику як баристер протягом п'ять років; 
- практикувала н солtситора на посадІ ю1срка нротягом десяти 

рокш; 

- практикува..rш в Шот;шндй як соліснтор або бyjJa там 'Шнссе

!Н\ до списку аююкатш, достспньо трирІчІJого с1ажу ІІрuктики; 

склала вtдповщни~і ісnит, а якщо особа вtд такоп) звшьнсна. 
пред'явлення н~обхідних документів; 

- набула rюшюш1тя 1 має аю·JІійське громадянство; 

- ВІдвідувала принаймнІ 0)Н1Н р1к Jанятгя, яКІ ІІроводяться в 
L,a\V Society; 

Крім них нипа,;1ків, соліситором J\:южс стати осо6а: 
- барисІср, яюtі·і хоч і н~ нроходив практики со~Ііопора. але 

иідмовився від титулу баристера й OТfНJJ\taB рскомснлацію двох 

бенчерів Інну прот~, що ВІН віл.rюншаr вил.·югам, яКІ ставляться до 

сшш.:итора. 

Головною школою, в якіі1 кан,lІІ;щт на соліопора набувсн 

.НІШІЬ, є канцсJнірія його патрона. ТоІ\-'1)' кандидю мас обов'я-~ково 

нетупити до канцелярії со,JlІСІпора к;ІсркоІ\І. і\-Ііж со_;нсиtлром 1 
кл~рком уюшдасться снсціі.lльна умова. Соліс~п-ор :юбон'я·~уtться 



llJ10TЯГ01\·1 11'яп1 років праКJИКИ дати К"'Іерку rрунтовні 3НаННЯ ·~ 

І Ірактичної роботи. Якщо кпсрк не досягнув ІІОвнuліття, то ·.ш ньо

го ум()ву підписує опікун. Отже~ фактично така пrактика могла 

мати міснс і ло навчання в університеті. Ця умова заноситься до 

спеціельної кннп1 (Rc~i,tct· оГ the Articlcs о{ Clcrkship). Патрон 
отримуснід практикшпа :іІЮ фунтів стерлінгів щорічно.' 

rІрактикант nротягом усісї 11рактики персбуває в канцелярй сво

го nатрона. Якщо канцелярія ро·.1міщус1 ься у провінції, Ю.lІІдндаl 

мас також сп J1І11\І)іВ:JТИ науку і в соj\іситора чи nаристера в Лонлоні. 
Кожен ка1с LІІ;t<П на соліСJпора повинен скласти три групи іспи

тів: вступни~і ІLІІ~п, іспит у rrpoцcci практики і завершшtьний ісtшт 
(рrеІітіпагу, іпtсппеdіаtе і tiпal ехшпіпаtіоn). Такі іс11ити орJанізо

вуються чотири р~:-ни на рік. Окрім аt,ого, каНJ1Ищп мас скласти 
ісшп честі. іспит доброчесності. 

Пере;\ закінченням року практики особа мас скласти так 3ВаниіІ 

ісtІІП іпtсплс(\іаtс. І Іредметом нього іспиту с зага~·Jьні відомості з 

;ІJІІ ІІІіісІ.кш·о щюва, а також ос1юви бухга . .rперського обліку. І3іл 

ttt.PІo ІСІІІІtу НІІ.іІІ.Іt>ІJОІІ.l'}І 6аrнн.:тср11, які маюл) n'ятирічну nрак

ІІІІ' У, l ;\ '11 .. \ 111 ·І;ІІ,.lJ1 1 lІІВ ІІр<ІВІІІІ'І~І ~j факуJІІ,ТСТ Н універСИТеТі . 
. ~<llll'jliii;JJІJ,] !ІІі[ і сІ ІИ t· OXOIIJ/10(" І акі ПрСДМСТИ: 

ІІі)tставн так '3ШІІюІ·о Закону реального і рухомого майна (La\v 
оІ· t·~al ш1tі регsопаІ propeгty), а також nportec і>>емельних спорів; 

процесуальне ІІраво; 

- прано про банкрутство. 

ІІіс_тІя складання усіх ісrнпін ю.tН)lИдат дістас сеrтифікат, який 

.інн· йому нраво нрстсндунати ІІ<l стuношнцс соліситора. Сеrтифікат 

видається за у:vюви бет~1оганної морально-етичної повспінки юш

)lнлата. Відмову у видJчі ссрл1фіката можна оскаржити ло Master 
оГ \{o\ls. 

Соліситор в lpлllut)ii: Інсппуt l:ОJtіситорів в Ір;шндії має певні 

особливості. які в:.1рто ні}пначиТІ-І. Аби стати соліситором н IpJІaн
)Lt1·. особа має проі1ти rял стуІІснів пілготовки і скласти: 

нс1 уmшіІ іt.:нит; 

так званий Псрншй ір.тшн;кький ск3амсн; 

ЧаСТИНУ ІІСршу КJННСВОГU ІСШ-ІТу; 

ttройти професійну практику ttpoтяr ом 24-х місяців: 
курсн нрофссійної практики. поділено!· на дві частини; 

1·;1к 'Шаний Другий ірланлськJJЙ іспит. 
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НоІІІ'ІІІІІІіІ іспит це екстерний метод отримання права клопо-

І а 1 11 ІІJЮ 11аVуття кваліфіканійного стунсня. 
І k 1 унниі-і існит щорічно орrанізовусться в березні, до нього до

ІІ.J'Lї..:аю ІІ.ся кандидати, яким виловнився принаймні 21 рік. Зміст 

іLІІІпу охОІІJІЮЕ': знання uнлІійської мови, проблеми ірландського 

YJHІ)tY і 1юлітики, а також загальш лізнання з р1зних галузей науки. 
lk1 УІІІІИЙ іспит можна складати не більше трhОх разів, і у разі не
СКJІОд<НІня особа позбавляється права претендунати на виборю
ваІІня професійного титуJІу. 

Від цього іспиту звільняються такі особи: 
випускники університетів Ірландії чи Великобританії; 
винускники :~університетІв інших держав за наявносТІ точки 

·юру Товариства щхшникін Ірланлії про таке звільнення; 
- особи, що мшоть принаймні 11'ятирічн~ІЙ пр:зктичний стаж ро

боти нравовим клерком i·.J 11ідтвердженням про закінчення юридІ·f1І
ної школи або наявності стажу (10 років) за відсутності документа 
вро '3акін~Іення юридичної школи. Крім цього, вимагаються рекамен
данії двох практичних правників поза межами роботи кандилата; 

~ інші особи, які мають нодібні професійні кваліфікації, якщо 
Комісія освіти --шайде за можливе :шільнити їх від складання вступ
ного ІСІІИТу. 

fІеришй ірландськиіі іспит. Кожна особа, яка маt.: намір стати 
соліситарським аллікантом, мас. скласти Перший ірландський ісnит. 
Г!ід цього іспиту не може бути звільнений жодний кандидат. >Jк 

правило, такі іспити організовуються два рази на рік: у сtчш 1 липнІ. 
Частина nt!puю h·інцевого іспит.у. Цей іспит є вступним до То

вариства 11равників Ірланлй, скласти його треба в квітні або жовтні 
й охоплює вш таю розділи права: нраво делшпв; право контракпв; 

проблеми нерухомості; звичаєве право; конституційне нраво; пра
во спілок; кримінальне право; право ЄС. 

Цей іспит навіть можна скласти з відзнакою або отримати гро

шову нагороду. 

Соліопори виконун.нь свuІ· функнії тіJІькн на підставі ссрти

фікатів Юридичного товариства. СерІ шрікат піщверджується 
щороку. Нін не потрібний тим соліситорам, які не nрактикують 
приватно, а, нанрикJІад, обслуговують підприt.:мства, державні ор

гани тощо. Жодна особа не може прашовати соліситором, якщо: 

1) ш..: внессна до списків сшІіситорів, 

2) не має сертифіката на здійснення професійної практичної 
дІЯЛЬНОСТІ. 
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Сш1іситоr, якого ,:tискваліфіконано або який н~ ма( с~ртифіка

та на ннконання пракпІКИ, ВR<1/ЮН"П>СЯ неправомочним на.ааватв 

fіудh-яку правову допомогу кліснтам. '}а такі дії настає криміналь
на відповІДальнІсть, яка перслбачає покарання до двох рокш 110-

1бавлсння волі. 

Кожен громадянин Анrліі' має право захищати свої інтереси 

особисто перед усіма судами. Але, не:шажаючи на це, практично 

в снраві беруть участь аж два адвокати: еопіситор і баристер. 
Кожен із них викопує різні фупкuії. Цікаво відзначити, що таке 
правило не 3аписано в нормах права, але суворо дотримується 

адвокатами. 

ІІрофесійна діяльність саліситора в АнІлії с нрофссісю віль
ною. Всі соліситари між собою рівні, усі мають однакові права й 

обов'язки, ·_ш винятком соліситорів на провінні1', які не можуть 
нrактикуuати в судах Лонлона, а соліснтори Лон.лона можуть за

іім;л ІН.:Я ІІ(1<lКПІКОЮ В усіх судах деrжаRИ, 33 ВИНЯТКОМ ТИХ судіВ, В 
}ІІ,ІІ'і r-..н''''У 1 J, fіуп1 тіш.ки fіаристсри. 

І~ <І.Jtr<.ІІІІІt·ІраІІІВІІІІ'і су,Іtах, L)')tax ІІtсрифа, в !J.ЄЯКИХ військових 

t')'}(;ІХ, ;J І;ІІ\0;1\ у ~їІраНаХ, ЩО ВІІНІІКаІО'JІ, ·~ ІІрИВОду 1·шюсуваННЯ На 

НІІ\)ора.\ Jto ІІЩШtІІ\н.:нту, можу-І І, ()рати учисть соліситори. У тому 

ра·{і, >Ікщо в ненній міt.:цсносл нема баристера, сш1іситор може 

fiy ПІ донущсний до участі в сnраві. 
1/poфecitiua практика в Ірлаидіі: Практика віІІfіувапhся у кан

Іtслярії соліситора. Щоби бути ІЮВНОІІrхншим членом корпорації, 

канли,~1ат мусить набупt практичних ·3нань .1 написання різНJ.·ІХ 

ІІраВОВИХ І пrоцесу<:ШЬНИХ ДОКУМСНЛR, проведеННЯ переМОВИН 1 

ро3моu, бути СІІромuжним вію1айти необхідний нормативний мu

тершл тощо. 

f\o заяви канлидата для проходження практики необхідно долу
чити ,1ові11КУ про віІІсутність судимості та про fіездоганну поведін
ку. Ро3ГЛЯJІ. них документів може бути поєднаний ,~ провеленням 
кваліфікшtійної СІІівбесіди. 

Проходження 11рактнки ІJОR,5П(ІІЮ 1 прохопжснням курсу на

вчання. 

ПcpcGit· нрактнки в носднанні ., курсом навчання може бути 
ЛВОХ НИДlВ: 

пrохо}l,Ження практики в каннслярії після закінчення першої 

частннн курсу~ 11 :-.1ісянів; 

проходження практики в канuслярії після закін'Іення другої 

'""'''""' курсу- І О місяІІів: 
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ІІІНІХО)tЖ~ННЯ ПраКТИКИ R КаІІІ{~JІНріЇ ІІСрС.і\ ІІСрШОЮ ЧаСТИНОЮ 
''УІн.:у максимшн~но 4 місяuі; 

нрохолжсння практики в канцелярії після '.Закінчення першої 

''"" 1111111 курсу- 11 місяців; 
нроходжсння практики в канцелярії після закшчсння другої 

'Іас І ш1и курсу 6 місяців. 
Л1шікант може клопотати про зарахування йому максимально 

~ютирІ.ох мtсяшв практики перед nершою частиною курсІв, якщо 

иін нранюван у сuого патрона або в іншого саліситора в адмініст
ратІІвних межах Іrшанлії. 

Піл ч:1с r1рохщрксння нрактики каннидат мас обон'я1коно набути 
носві)tу -~ нро;щжу і ІІрннбаІІІІЯ нLрухомості. ,~ проблем судового 

нронесу, ~-~ нронслурн сюІа)tанІнІ ·~;нювІпв. 

У періон проходження практики в юшцсJІярії 11ід керівниuтвом 
патрона анткант отримує плату принаймнІ в мJНt:'\Ш .. 'lьному ро:'\мt
рі. ІІсрсдбачсну Комісісю освіти. Натомість у періол прохолження 
другої частини нрактики він отримує не менше МІНІМуму зарплати. 
ВСТШ-ІUВJІСІЮЇ 3аконом. В окремих випадках таку винагороду аплі

кант може отримувати 1 під час прохо;:~;ження першої частини 
нрактики. 

За встановлени!\t 3НИ'І3Є\ІІ, ап~Ііканта можуть відряд1пи дня про
ходження практики в інше міснс. Ію·ш МСіІ<аІ\·ІИ каннслярії патрона, 

а..:1с не більІІІ ніж на б ~Іісяuів. 1 

Kypc·u npoxoд.Ju·euuя професійиоі"" nрактики. Юрилич на школ3, 
що ІІіщюрядконана Комісії осніти Товарис1ва правників Ірландії, 
нронодить лноступенсві курси лля аnлікантів. Завданням їх с на

ЩJ.ННЯ [lрактичних знань, необхілних для виконання обон'я3кін со

лісІ-пора .. Зашптя проводять досвідчені соліситори, а також nред
станники Товариства правників. Пронес засвоєння аплікантаІ\НІ 

~нань систеl\..атично контролюєтhся fііжучими персвірками 1а фіІІа:ІІ~
ними іспита~Jн в кінці кожІ-юго стаІJу. 

У ІІсршіі! частині навчання на курсах проф~сійнuї IIJXlKІ ики 

може навчатися особа, яка: 

склала встунний іспит або була ві.а ш~о• о -зшльнt'на; 
- СКJШШ111t:рШИЙ ірJШНДСЬКНЙ іспит; 

1 :·ifoн'icka J.::ІнІ. Oroga do .r.a\Л..-'OdLІ solicytura \V lrlan(Jii і/ Palcstra.- 2003.
Хо 11 12. S. 19R. 
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l'I\JJaJШ 11сrшу ЧаСТІ1ІІУ 1\ІННСВОГО ІСІІІП)'; 

ншйш.1а 11rак-І икуюч()Го соніситора, як11й rюго_~инся бу-r rt 
натроно,\І. ПрІ·ІЧОі\ІУ tІракІ ~н.:уючим СUJІІснтором вважається 

такий соліситор, нкиіі нрацюс в канцелярії ін_~щвіду;1;ІhНО чи у 

фірмі нк парпн_·р у спілні СО;lісІпорів а6о як сшІісистор в орІ·шнІх 

rшалн. 

ПсршZІ часпІНа курсів прохо,~опь у періол віл вересня жовтня 

ло кuітня - тr~шня кожноrо року, і·~ исрсвіркою отрнманнх ·шань. 

Охоп:11ос ня часлІнй курсу ·rакі пре,tметн: куrк ні~н·отовчиіі; 
нрактнчні ІІробm:І\·tи -~ нt'рухО\Іісtю~ 11раво снадковt\ ІІО(,·.tнuнс J 

ІІИНІ.ННЯ;\lІ1 ОГІО!ЩТКУВШІШ:І~ nраво, ЯКС С ІОСУГПзОІ Hll,;.lattHЯ ІІОСЛуІ· 

І(JІісн л.t:vt ·3 СС; господарське право; кри:-.·ІіналhІ-ІС і цнніJІhІІ~ нро

І{ссуаJІІ ... нс ІІр<шо; набуття пракТН 1 JНІІХ ·~нань -~ нронс;tури вс;н~вня 

нсреговор1н н ктппа.\НІ. вмІння ІІJ1С.1СПІВІПН себе в рпних ситу

шоях ЯК СОJІІОІТОра 'ІОШО, 

llicJtя нровс,;~сІІШ:І І І-місячної нрофссіііної практики аплікант 

ІІОІІL'р·ІаСП,СЯ ДО IIIKUJIИ nрава Jl-lЯ !ІрОХО,ТіКСНІІЯ друГО! ЧаСЛfНІІ 

J\.УІН.'_у ІІрофсt:іііної пракtикн. ТрІІШІС вон:1 12 тн:жнів. РоJІючина
' ІІ.L:}t вона, }JK нрави.:-ю, у кнітні кожІюІ·о року. ІІрс;р.·1стом ТІ є: проб
JІL'і\ІІІ, ІІОВ,Я'JЮІІ] ІІраКТНЧНОЮ ,;liH.'II•IIIl'IIO СО.!ІІСИТUра. еТИКОЮ, ряд 

ІІІШИХ ІСМ І пrоfіЛСЛІ. 

'3ансршившн лру1 у •Іас ІІІІІУ І..:урt:у, апшкант знову 1голошусться 

ло кш ІІlС.'І}ІрЇІна 1 рон а, ле 11ро.нонжує нрактикувати. 
;:/Jn·.·ut't ijишu)п,J..:ui/ іспит. Це -- іспит на ·тання анг;Іійської 

і\ІОВІІ. С oU013 'яJКОШІМ ДЛЯ ВСіХ ЗІШіЮІНl ів. ві.Н ІІЬ01·0 НС 1\fОЖ:С бути 

·шільнсна ЖО/{На особа. Іспит сІсІатщп І>ся ·3 ІШСf,мовоl' і уСІюЇ частІІн. 

І Іровотпься нін щорічно в січні і JІИІІні. 
Bнf.!cCJill>l aJJ.-"Іih·aнnш r)o сІШсJ....у с<иісшІmрі6'. ІІіеля ·шнсршення 

усіх н11:1іп навчання аплікшп юпомап1чно отримує ві;t Товарн

етва 11равників ІрландїІ формуляр, як11Іі ні~ля його ·шІювІІсння 
по:1асться ;щя внесення аnліканта ло списку соліс11торів. До фор
f\ІУJ1яра ,~tолучаггься рекомендований лист шпрона. в якочу той 

запсннюr, 1цо аплікан1· ·заслугРнус на нрнйняття його ло корнurа

ції со.піситоrів. 

Оп:1ата :!а куrк навчання 11рофесійно1' 11рактики дає рял ПО}lдт
ковнх нільг. Товариство правникш має досппні свої фінанен для 

надання ;.юІІОМОІ и анлікантаl\·1 в онлаті навчання на курсах ні.дго
тоні\11 

1 .\raн·icko Енr1 llнт. НJМШІ.~ S. 200. 



"/(iн.'u,uicmt, солісиnІора. І kрші роки врактичної роботи с НС.'ІС
І-юJми )tJІH со.ніситора. Часто мшю;щй сш1іситор сам не відкrинаЕ· 
К<ІІІІlСJІЯрІІ, а вступає до каннеJІярн шшш·о адвоката як сшн:шснов

ник, ствоrюючи так :шану соліситорську фірму, анш1оrі 1ІНО до 

утвоrсння спілки. 1 

Окрім спілки практика знає такий вид діялІ.Jності соліситора, як 

JІОІІJtонський агент, що JJ,ІЄ на повноваження солtСІ·пора з провш

ІІЇі. Такий вид діяльності нояснюпься тим, що солісш·ори на про
вінції 11~ можуть виступати перед судами Лондона. Отже, кошІ вони 

мають справи в судах Лондона, звертаються до соліситорів у сто

ЛИІІІ, які виступають вже як агенти саліситора з провінції, вирІ

шуючи В судах Лондона nОСТ3ВJІСІІС перед ІІИМИ завдаННЯ СОЛІСИ

тором Із провшції. 

Така практика діяльності соліситорів не регулюється нормами 
права, а викшочІJО звичаєвим правом. Перед кліппом завжди несе 

відповідмьність солісистор, із яким є угода про надання правово]· 

допомоги. Саліситор столиці перебувас ., солісметором провінції 
також у правових відносинах як адвокат із клієнтом. Агент 
пред'яRJJЯЄ соліситорові рахунок за свою роботу, а солісистор, 

у свою чер1 у, вже своєму клієнтові. Ап11т отримує тільки полови

ну гонорару, який має ІЮ справІ сошсистор. 

Щоби не втрачати 1аробітків на провінції, лондонські адвокати 
створюють там свої фірми, даючи клієнтам можливість зRертатися 

до них безпосередньо. 

Такі фірми ІІt;рсважно спеціаліJуються в окремій пшузі права. 

Ро3рі-Jняють три голанних види спеціалі:юваних соліситарських 

фірм: 

фірми, які займаються несnірними справами (Convcyaпcing): 
- фірми, які займаються спірними справами (Chaпcery); 

- фірми, що замаються справами, які вирішуються на підстані 

1Rичаєвого англійського nрава (Соmпюп law). 
Окремі великі фірми соліситоріR мають декілька канІ(слярій, 

кожна з яких займаю-J ься нсвною категорією справ. У таких ви
надках один центр може надати юJіснтові будь-яку нравону до

помогу. В Англії часто такі фірми ще називають правовими клІ

ніками. Кожну канцелярію очолює досвідчений кш.:рк. 

1 Lichtszajn Leon. Orgaпizacja ad\\>·okatury angelskicj // Palestra.- 19ЗlJ.
S. 210. 
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ОстанніJ\·1 часо~,с осо6JІИ13О в Лондоні. спостсрігшться тенденція 

об'еднання соліситорів у великі об'с,:щання, ктюн: з яких може 

налічувати до І ОО і білhше членів. 1 

С()лісит()ри К()ристуються в суспільстві, як і баристери, вели

кою rюшшюю. Зарскомсндувавши себе протягом тривалої практич

ної роботи, вони можуть розраховувати на 1амі1цення таких посад: 

Solicistor of the Treasury, Custones, Exise, post Officc, Stamp DlJtics, 
Вош·d of Ordonance, His Majcstys, Rcvcnnc. Для цього соліситар 
му сил, практикувати в Англії протягом п'яти років, бути член()М 

Інну та мати позитивну рекоменданію, в якій було би висловлено 

Не ТІЛhКИ ПО'ЗИТИRНІ Д3Н1 про ЛІЯЛЬНІСТЬ особи ЯК СОJІІСИТОра, а Й 

:зауважено, що останній :-шслуговує бу1 и баристероr.·t. 
Питання підготовки соліситорів рс1улюсться законами про солі

ситорів 1957 і 1965 рр. і мас три етапи: робота як стажиста, прохо-. . 
;tжсння навчання за спеЦJальним курсом 1 склал.ання ІСІІИТІВ лля 

лонуску /\О 11рактики. Стажування клерком осіб, які не мають універ
<"ІІїСІ<ї.t<ої освілt, триваf' tt'~п. років, а ЛJІЯ осіб, які отримали таку 

о\·ІнІу, щ·іі l·tpol( ·Імl'ІІІІІУ('ТІ.пІ Jto трt.ох років. Зі старих часів coлi

<:tttop, НІ<І ІІt'ІУІІ:І(' ll:t l"ІїІЖУІІІ1ІІІІ}f, мас ІН·ІССТІ1 ДОСИТЬ велику cy.r-.·ty. 
І І іл 'Іас сtаІІ<уt~аІІІІ~І юtсрк, який не має університетської освіти, 

rювинсн скласти три іспити при юридичному факультеті або при 

об' єдІшнні соліопор ів. 

І Ііс..1я :швсршення стажування клерк маr пра но клопотати про 

ІІJ1ІІЙОМ ЙОГО ДО КОJ11ІОраціЇ СОJІІСІ·ПОJ1ІВ. 

Обов 'язкu coлicumopa. Саліситор має заступати к.:lіf'ІІта сум

шино, лавати порал,и ловІрителю вщповщно ло норІ\t алвоюtТСhКОЇ 

стики. У сумнівних ниш1дках мож:с ·_шертатися :ш nорадою л.о рали 

баристерів. ЧИ:\1 він оберігає себе від норушення проти нього 3ГО

дом дисниплінарної справи за неналежне виконашІя обоu'я3ків. 
За заrпльним правилом, соліситар має виконувати свої обо

в'я:~ки ca:...t особисто, ·заборонено у важпивих справах доручати ви
конання ненних JJ:iй нерсоналовt каннелярії. Соліситар повинен 

rюстіііно інформувати свого клієнта про хі.н ні;tІ'ОІовки чи рО:ІІ'JІЯ
J\У сnрави, дотримуватися алнокатської таємнищ, ІІаtнrь ЗІ3ІШІІІІЯ 

ю1існта нро вчинснш1 J.'ючину не мuже роз.rолошунатися солісито

ром.) Rіл: лотримання алнокатської тас\·Шиці 1\ЮЖе бути увшьнено 
сотентора тшьки сnмим кmсІІтом чи його спалкоп.лtями. 

1 Ро.нmtон А. К. Правовая CИCTC\J<l Англни.- М., 2000.-- С. 2Х7. 
~ Уо.ж(р Ртю.п-.а Лнглнйская су..1сбная система.- М .. 1980. С. 288. 
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{·_ІІІ){ ВІ){){;JЛ1 НаЛСЖНе ісТОJ1ИЧНlІІ\І тра)tИНіЯМ СШІ'JІіЙСЬКОГО пra-
1\0l'YIOlЯ, }ti(C робить усе можливе, аби не тільки не провокуватІІ 
L:oІІtl'tпopa д.о порушснн>І алвакатеької тає~·ІНИЦІ, а, навпаки, вжи

н:tс -тхо;(іА, які унеможливлювали б такі nорушення. 

Со11іситор веде кншу, в якій детально і ре1·улярно записус всі 

)tії, tРнінсні по справі, що допомагає йому планувати подальшу 

ро6оту по справі, служить добрим матеріалом інформаційного 
характеру для клієнта щодо обсягу та значущості виконаної солі

ситором роботи. 

Товариство соліситорів може запрошувати еопіситора для по
ясІІсння у рюі необхілності щодо того, як вести ту чи іншу справу. 

Товариство ЦИІ\·1 самим не втручасться в незалежність соліситора, 
:.ше ретельно відслідковує вшІа)щи нсдоброякісногu, недобросовіс

ного надання нравоної дшюмоп1 кліснтам. 

Білль про соліси1орів (Solicitor Bill) 1930 р. Іюкладає на соліси
тора обов'язок звітувати перел клІєнтом про те, як витрачено кош

ти клієнта. У випадку невиконання цих вимог проти соліситоrtJ 
може бути порушено дисциплінарну справу. За очевидне недбале 

виконання своїх обов'язків соJ1іситора може бути виключено з кор
ІЮрації. 

Саліситор зобов'язаний перед судом вести себе поважно і вихо

вано - відпонідно .~10 норм адвокатської етики. Йому заборонено 
вчиняти будь-які дії у СІІраuі~ якщо вони не випливають із його 

повноважень. Сул вправі нерсвіряти підставність участі саліситора 
в справІ. 

Більша частина кри!\·tіна;Іьних L:нрав зLJкінчується з участю со"'lі
ситора. хоч інколи, частіше в Лондоні, еопіситори :шпрошують 

молодших баристсрів пля участі в судовому засіданні, неред тим 
інструктуючи їх. Справи про о6винувачсння у тяжких злочинах 
розглялаються в Сулі Корони. Але і в цій частині баристери втра

тили свою монополію. В !994 р. вІІсршс в історії декілька соліси-
. - ,- . І 

торш отримали право Орати учас 11, у рооот1 нього сулу. 
Свої обов'язю1 со.JіСІ-пори І:шконують також у мш·істрсtтсьІ..:их 

судах, в судах графств і в ряді трибуналів. Запшьноприйнято, що 

саліситори доtІускшоться до CyJly Корони лля участі в касаційному 
порядку і тільки в СІІравах, які розглядшшся в мш·істратських су

дах з і"х участю. Крім того, в Суді Коrони вони можуть виступити 

R справах про банкрутсп-ю. 

1 Ри.1юІІсm ..-J. К ltІІJ-_ ІІ])Шl>і.- С. 286. 
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Нарто ві;пш1чнл1. що в 'J~н . .:і~щнІІнх Євrопсйського Су,;1у сшІіси
І·ори r-.·южуп. бrатІІ у/(шсть нарівні -~ ()аристерами не·шлежно від кн
І·сгорlї СІ Іран. 

Соліситорн нссуп.J ннвіньно-праяону і сулову вілnовіл,альність 
·щ невиконання контракту і ЩО)l,О обов'я·Jків спричинення шкоди. 

Якщо повноваження отри\-tус СОJІіситор віл дскілhкох осіб, такі 
повноваження називаються «separatc retainer або joint retaineP>. 
Якщо повноваження дано першого вил.у, то кліrнт сшшчує го

норар тільки що;1,о тш·о, що стuсусться його інтересів, у другому 

випадку повноншкень кmf"нти снлачую'І L гонорар соЛІдарно. 

ВзасtІІІІІІІ coJticumopa і кліпипа. І Іонноваження відповідно до 
уп.Jдн про надання пр<:шової лопомопt рсгулююї ь В]асмИІІИ між 
соліситором і кліrнпн.t. Уr..-юва І\южс бути rшсьмова або усна, 1а 

винятком, коли еопіситор надає ІІравову доJюмогу юридичній oco
fii, }1~ мас ()утн у1·ода тільки Ішсьмоною. Крім І\ЬОГО, повноваження 
і..'О.ІІісІІІ·ора ·tакож 1\·Іусять бути оформлені у письмовій формі, коли 
воІІІІ ~ІаІt1ІІ. І]lІІ!І:ІІІІ ГІіІJІ,JІІІІіж О}{ИІІ рік. 

ІІоІІІtоІІ;І,І\t'ІІШІ 1\ІОіІ(l' tІ<щ;шапІ тіm.юІ ІЮRНОSJітня особа. Якщо ж 

lillllltї1i't'OIIilllt1/\1 І lll'llOlІIIOIIIIIHI Ol'O()a. ТО IIOBHOR3ЖCJIJIЯ Д3Є ОПі
l\\111 (ІІL'.\1 ІІtеtнІ оІ tтІа1оО <І(Іо СшІпІ.ка ІІL'ІЮВІЮЛітньому особа. 

ІІшиюва;кL:ІІІІЯ, JІаІІL а)tfюкаїові одним із подружжя, обов'язково 

мас бул·І поголжено на таке 1 іншим полружжям, не'Ш.J1ежно від 
характеру судовш·о спору. Повноваження нрнІІнняєтьt:я: 

)' {lCBI Сl\·JЄ{ТІІ ){ОНІрИТЄJІЯ; 

- 3а YMOBif ВІДКJІНКПННЯ ТаКИХ ІІОШЮВйЖСНЬ; 

- с33 ВІДМОВИ со;l!СНТОрП ВЩ ВИКОНаННЯ ПОВНОВ3ЖСНЬ. 

Піс1я СІ\Іерті ,І{онірІІтсля алвакат не \ЮЖС провалити будь-яких 
дlй, пов'я-шних із збільшенням витрат у справі. Якщо таке мало 

місuс. то СІІЩ.І.космці не ·юбuв'я'JшІі ві.uшкодовувати соліситорові 

ці витрати. Ulo стосується витрат, які вшшкли до смерті довірите
ля, CПlЩKOf'Mlll ПОЮІННі ЇХ ВJДШКОЛуRаТН COJIICИTOpORl. 

Стоrона, яка RІ1рі111ила 1~ІіНІпн соліситора, перел.аншн ведення 
спраRн іншоr-.ту zцш.1катові, ·~обов'я3ана tІро не повідомнп-І исршо1·о 

соліситора, у протинного ра·31 вона буде відшколонув;:пи солісито

ровІ І юнесенІ ним витрати у спривІ. 

У спірних справах СОJtіситор вистуІІас в суді '3амість сторони. 
Всі дії саліситоран су;1і f. о6он'я·3кОІШ!<.1И для сторони. ·ш винятко\1 

ннnадКІв, ко.'НІ в повноваженнях було спешально ·застережено про 

ІІС.іЮПуспrмість їх учинення. СопісІІ-1ор мuжс завершити справу 

полюбовно, якщо сторона чітко не ·заборонила йому такс вчиняти. 
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}[І\ що Іk со"1 І І оп ор -~;_шсршив справу пuшобовно всунсрсч вшtі КJІісн

Іа, він ·ю()ов·}/.~<1ний повністю вілІІІкодувати йому усі витрати та 

ІІІКtщу, що-~ Іtим нов\паю, нашть якщо 1 такс ·швсршсння справи є 

1\ЩНІСШІМ )tJIЯ КЛІЄНТа. 

У неснірних справах соліситар має легше завдання, оскільки він 
;tic ·1 ішJки у суворій відновідності до наданих Й()МУ rнJRноважснь, 
lісручи участь у справі поряд із стороною. 

U:-шємини між соліситором і клієнтом виникають у силу укла
дснш·о дш овору на виконання правових послуг. Отже, ці відно-. . 
сини ре1ушоються нормами договІрного права, оскшьки виника

ють відносини між довірителем і вовіреним. Саліситор l\·Іає право 

нимагати вщ КЛІєнта вщповrдної винш·оrюди за виконання певних 

нослуr, а клієнт - вимагати якіснш·о ІІрофссійнш·о виконання 
~шмовлених ним правових пoctyr·. Якщо соJІіситор виконує свої 

зобов'язання недбало, то кліrнт rшраві нрсд'явити до ньш·о но'3ов 
про стяпІсшrя снри4иненої йому шкоди. ІІравда, не;Ібалість, .за 

яку може нести цившьно-правову вtдновІдальнtсть сшнситор, маr 

бути грубою, очеви,1ною. Якщо ж соліситором допущено нсдба
JІість, яка, на думку суду, не є грубою, то Палата лордів вказує, 
що саліситор не повинен нести у такому юншдку цивільно-право
ву відповідальність. 1 

Відповіда.пьніс-t ь за неналежне виконання своїх обов' язків бу

ває трьох вил.ів: цивільна, кри.нінальна і дисциплінарна. Залежно 
ВІд характеристики вини сотентора клІєнт може: 

- звернутися .1.10 суду ЗІ скаргою про стягнення ІЗ сошсlпора 

шкоди, спричиненої неналежним виконанням доручення; 

не сплатити соліситорові гонорар; 

- вимагати порушення проти еопіситора дисциплінарної справи; 

- звертатися прu rюрушення крим111альног" перссшдуRання 

проти сошситора. 

Що стосується цивільної відповідальності соліситора, то слід 
'3ауважити, LЦО в принципі салІситор вtдшкодовус ус1 види шкоди, 
спричинені ним кліf·нтові. Він відпові;щє не тільк11 за власні дії, 
а й ·за дй клерка, спtжиста чи свш·о колеги. Іlраво про стягнення 
такої школи належить тільки стороні. Отже. якщо І.пкоду спричи

нено третім особам. то вони не мають nрава на ві;нuкодування та
кої шкоди із солісиt·ора. Така ж иідновідальність сшrіситора настас 

й у ра3і бе3платної його участі у сnраві. 

1 Уr)_І(кер Рона?І,д. Английская судебная ~:истсма.- М., l9XO.- С. 2ХХ. 
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В Лшлії НС існує ІІСВННХ ІІраВНЛ ЧИ HOJ)J\1, ЯКі ВИ3Ю1ЧШІН би. ЩО 
l:at\.IC сліп відносІпн до випадків неналежного виконання адвока
П)~ .. І своїх обов'я·3ків. Тоді виходял> із судової та дисциплін[.tрІJОЇ 
щш1пики 3 аналогічних ІНІ J"ШІЬ. Наприклад. що стосуєтhся намови 
клієнта до велсиня процесу по справі явно програшної, саліситора 
притягує до цивільної відповідальності суд, стягуючи з HhOІ-u на 

корш.:·rь кшєнта спричинену школу. Втім, судова практика й;к 

тим шляхом, ІІЮ неналежна оІ{інка сшrіснтором фактичнш·о стану 
справи не дає підстав притягати йш·о до віл.повіт.шьності. Звільня
ється він від відновіш.шьності і тоді, коли він зв~ртасться за нора

дою пu дані~і справі до ради баристсрів і ліс 110 справі ві;lПОвілно 
до отрИі\ІШЮЇ консут_.та.uії. 

Якшо соліситар нсншІсжно інформуваR к.оієнтu npo фактичний 
стан справи ~Іи неналан щхшоних порад щодо поведІнки в судовоі\·tу 

'НІсіданні, що ІІризвсло ло настаІІІІ}І в клієнта шкоди, то у тако:v~у 

ра'.Зі солісІ'пор має ТІ відшкодувати у І ІОВІюму ро3мірі. 
51Ісщо еопіситор ліє віл імені свш·о КJІІПІта не будучи уповнова

,І,lїІІІ.\1 ІІа такі дії, то до нього може бу11І нрс,1~'яшн:но Іюзов згідно 

1-1 ІіІ І аJІІ,JІІtми нринципа:чн за пору111сншІ уІ.;;н;щсІюІ·о договору про 

ІІа;щнн~ нравових ІЮслуг. 

Соліситар пою1н~н ;1і» 1 н t іш.І\ІІ <.:ІІр<.~.uс,Lшивu і чесно шало 

своїх ·_юбов 'язань ло І\JІіснІ-а. Це означає, що соліситар мусить 

ПОRідОJ\СІНТИ КЛіПІТОВІ ЧССІІО ЩЮ усі ОfіСТаНИіІИ 110 ЙОГО СІІрані, ll 

тому 'ІИСJІі і нро фішшсові питання. Це(! приІІІН1ІІ особливо суво

ро дотри~·Іується в частинІ оІрИ.\·ННІІІЯ подарункш. }:ІКІ вручас со

лісІІторові клієнт. С І-осошю такнх ШІпадків існус ІІрсзумптtія ·3-'10-
юкннання соліснтuроr..t своїми праR(.}\-111, а гому, ·ш клоІютанняr..-·І 
клі("нта, такі 110дарунки ;\-Южуть бути ііому вручено. Со;1існтор 

МОЖі.: "JаЛНШИПІ ПОДарунок у себе Ті.-ІЬЮ1 у НИІ\адку, ЯКЩО ДUB~.Llt:, 

що такий вручено Иому після прІнtннсння "J кліснтом доr·оиіrннх 

ВІЛНОСИН. 

Окрі.\·1 сш1іситорін. які на;щють пrавоні ГІLн:луп1 на піл.ставі сср
гнфікатів. < ще вил со.:тісfпорін. які 11рашон.пь ·_ш JІ\llСІПіЯ\НІ. 

у 19Х5 р. Створtно rаду пранюючих 3а JІiL~CІПi}fJ\.HI СfІСІ(іа;rіс·І ін 

у ПlJІ)"'~і у1·од із нерухомістю, оформлення документів про ІicpcntJ.

чy ·~c:\·t.li, нчннення нотаріаJІьних діі!. Ці юрнспt в 1990 р. ItiCЛJJШ 
нраво на І..лрнr..нннія а.z_шокатсьюхо сср-пн}нка~а нn ве~tсння в сулах 

ШiRIJibHHX СПраВ. 

Гоиорар сО.'ІіситорtІ. Po·~r-.-tip гонорару' ·3алсжи 1·ь ві.~1 уІ·одІІ -~ клі-

єнтом. а -~<t ВІдС)/ТНОСlt т<1кої нut Існуючш·о ·3акону. Пнтання 
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to11opapy rс•·улюються великою юлькtстю законів та правилами, 
які ІІОКJНtкані насамперед захищати клієнта і контролюються су

;щми. Навіть і тоді, коли соліситар і кліrнт уклал.ають угоду щодо 
ІОІН>рару, то суд може перевірити обгрунтованість гонорару. Роз
мір 1·онорару залежить передовсім від того, чи снрава є спірною 
•ш ні. У разі спірного провадження в основному розмір гонорару 
н~вначається судом за таксою, а в неспірних - договірними вjдно

синами. 

Законом 1974 р. про соліситорів їм дозволено укладати з клієн
том угоду про розмір гонорару в спірних справах (ст. 59). За відсут
ності такої ут·оди соніситор може пред'явити рахунок, із переліком 
усієї зробленої роботи або 3агальної суми витрат (ст. 64). 

Питання гонорару врегульовано також Положенням про вина
городу соліситорів 1972 р. (thc Solisitors Rcmtшeration Orde), Пра
вилами діяльності соліситорів 1990 р. 

Угода ІІЮдО гонорару має бути письмовою. Відсутність угоди 
завжди витлумачується при спорІ про гонорар на користь ктєнта. 

В Англії існує звичай: клієнт домовляється із соліситором, що той 
витратить на його снраву необхідні кошти, а nісля завершення 
справи клієнт поверне їх йому, а також сплатить гонорар. Між клі
єнтом і адвокатом може бути укладено угоду на ведення справ, які 

можуть мати мІсце у майбутньому. 

Розрізняють два види угод: 
1) для оплат послуг, не пов'язаних з вирішенням спору (нанри

клад, при пілготовш й укладення угод, а також при веденні пере

говорів про комІJенсааію школи, спрп'1иненої леліктом); 

2) про оплату роботн, Rиконаної у '!В' я·;ку :; вирішенням спору в 
судІ чи третейському сулі. 

Для першого внду обов'язкова письмова уго)щ, для другого -
письмова угода псре;~бачсна як допустима. Тому клієнт у відноси
нах з соліситороr-.-t Ї'~ приволу судової снрави може покликатися на 
усну ЛОМОВ.'ІСНЇСТЬ. 1 

Розмір плати може твшlчСпІІся загальною сумою, у юпляді nо

годинної оплати, 3пробі 1 ної плати або іншим снособом. 
Закон про соліситорів уnовноважус особJ1ивий комітет. очолю

ваний лорд-канцлером, на р(пробку і прийняття ІІО.'Іоження про 
винагоролу соліситорів 'Ш надання нравової доІЮr>.1ш·и. Чинне І Іо

Jюжсння 1972 р. було nрІІіінято"" підставі Закону нро соліситорів 

1 Ешсеев Н Г llнт. пршtя. · С. 575. 
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1957 р .. яке склалаєтhСЯ ЛІНІІе п с~ми нарш·рафін. Ні;_tновідно ло 
першого параграфа llоложсння, винаr·uрода має бути справслли

вuю і розумною. з урахуванняr-.-t всіх обставин справи, і ·юкрема: 

- склалиості й заплутаності нил1ння, яке виникло~ 

-залучених спецшлістш, особливих знань, пращ та вмtння й 

ВЇдІІОВІД3ЛhНОСТl; 
- витраченого часу; 

юнькосп й значущосТІ склапсних докуменпв 1 тих, що були 
винчсш; 

місня і оfісrавин виконання роботи at1o Ті частини; 
- ш1рпк:ті об'єкта угоди; 

'3Н<:ІЧІІІ\ІОL 11 упщн ДЛЯ КJІІЄНТа. 

Гарантіпо снравс;щшюго визначення рОЗ\1Їру гонорару с.ау
жнть Товщшс1 во П)І)іситорів. Саліситори на ·шороті рахунку 

ро3'ЯСНЮЮТЬ J\JI]І'I!IOBI іі010 11r~ШО, ]ОКрема, .\10ЖЛІ1ВіСТЬ 3ВСрІІу

ТИСЯ до ТоварІІl: 1 в<~ -~ r-.t~'І ою о 1 ра·tман ня висновку щодо встанов

лення: 

- чи шпшtчсна cyl\·ta 1 {\ІІорару 1 і..їІраВL'ЛJІІІвою і! ро·Jумtюю; 

- чи менша l:ума ТІ.І:Іr tІуІІІ ~їtр;шс}lJІІІІюІо 1-і ро·Іумtюю. 

Крім щ>огu, )lОІІу~·J,;н ІІ.~'}І ·шсрІІсІІШІ JlO Високого суду 3 клопо

пншям 11ро rш·.:на'Іl'ІІІоІ, 'ІІІ ІННМІр J'OHO}Xtpy r ро3умним 1 справед

ливим. 

kну( 1·а1-.: ·1наш1 дощпкова вннаІ·орО/tа соліситора. Це- випа,;t

КІІ 0'/JHІM<JHIO·I ЮІНШ'ОрОДИ ЗПЛСЖНО ВІЛ УСІІІХУ Cfi!KlВlJ В щ:юму 

(а <:oнditional fCc agг~cmcnt) (ст. SX 1акону про судову і nраеону 
роботу). 

Макl'имшtьний puзl\-rip винагороди ніл умовою обІ\Іежується 
дво:-·ла нрtШНЛ31\-НІ. По-перше, вона нt: і\Н)іКt: нерсвищувати 1 ОО%) 
витрйт, якІ на.1ежать кшєнтовІ 31 сторони, шо rІpl>J·paлa справу. 

Напр11клал., якщо при за.гюволtнш позову ·3 відtювідача на корнетІ, 

nо·ншача СІ"гуються нитратн в j)()'Шірі 3000 фунтів. то в І\hО"У 
ІНІІІа;lку ло;щткона сума Ішнагоро,;Іи, на яку може прсн:~нлунати 

СШ!ІСІІ!Оj) ІІО'ВШ3.ЧП Н3 ПІЛСІ~НSІ !l01-0HOJ1Y На 13JІJІНI'OJ10;ly ПІ,:t 

у'ювою, не 'юже перснищуна І 11 .1000 фунтів. ІІо-друІ е, вона не 
~юже перенищувати 2УУо від суми L:ТЯІїІУ111Х Jбнтків. Так, якщо в 

навс)lt.::НОІ\1)' ІІриклащ було Сшаонолено tю·зuинІ ВНІ\·ЮП1 в су\:11 

10 ()()() фунтів, TU l\ІаКСИМа.іІhНІ1іі pOJMip lЮДПІКОВОЇ HIJiiШ'OjJЩJll 

'5;\1CIILLI)'TL Ьl'Я ДО 2500 фунтів.; 

1 ЕІІІсее(; 11. Г. І_lнт. пр<щя. С. S77 
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Bi,'l ВІtнан)ро;нt ІІЇ)t умовою ВJдрпняютt~ .r..-юж.1иву ВНІ-шгоро.'tу 

(соtІІІІl!!,СІ}L'У f'cc..::), 11ід якою розу~·tіється домовленістh про те, що 

сшtІсІІтор отримує право на винш·ороду пльки у разІ виграшу 

снранІІ. >Ікщо ж він програє справу, то може отримати тільки Ш-1-

Іl);пІІ, що їх він поніс у даній справі. Ро3мір винагороли в цьому 
ІНІІІадку коливасться від І О до 50% суми nшову присудженої су
і!ОМ. В Англії ці угоди тривалий час вважалися неnрипустимими 

в силу nравил про сотситорську юяльюсть 1 пре11едентного пра
ва, особливо після рішення 110 справі British Waterways Boarli 
V. Noпnan. Соліситар у3явся вести справу малmабе·теченої сто
рони, якій було відмовлено в безоплатній правові дономозі, і ІНІ

грав сnраву. Під час розгляду справи з'ясувалося, що між ними 
було укладено уголу, ·•гілно з якою клієнт не ніс відносно сrшісІІ

тора обов 'я·шів щодо оплати ""'"" ороюt, якщо справа буде nро
грана. Суд з врахуванням цісї обставини і керуючись правилом -
стороНІ, що в111рала справу, вщшкодовуються ТІльки ТІ витрати, 

які вона понесла,- зробив висновок про неприnустимістh стягнен

ня :ЗІ сторони, що програла, витрат ·ш надання правової допомоги 

(оскільки саліситор сторони, що виграла снраву, не мав би маІ и 

права вимагати від свого клієнта винагороди, яюцо би рішення по 

справі було винесено проти нього). 
Сьо1одпі ставJІСJПІЯ до угоди вро можливу винагороду зміни

лось. У 1998 р. Апелщійний суд по справі Thai Traliing Со. V. Tay
lor визнав нспрашшьною ІІО3ИІІію, яку 3айняв суд у снраві 1Зritisl1 
Watcr\vays Board V. Nоплап, а правила соліситорсhкої діяльності, 
згідно з якими саліситору -~аfіоронялося уклаnати уголн, що ста

вили внплату винагоро;щ в 'ШJІсжнІсть вщ усн1ху в справІ, rrоt-.Н1JІ

ковими.1 

Якщо сумувати витрати клієнта, пов'язані з веденням судового 
СІІору, враховуючи оплату послуг не лИІІІе соліситора, а й баристе
ра, а також інші витрати, їх розмір за ссrслньою справш-о (в якій 
буно використано 6ли1ько ТИСЯ 1 Іі Jl.()Кументів, пров~дсно три нро
міжкові підготnВ 1 1і :шсілання ·3 учш..: 110 1\.-tолсщшого баристера: яко
му передувало трирІчне лнстування сотентора 1 яке розглятt.шюся 

протягом трьох днів у Камернійному суді бе:< участі екснертів 1 
свідків) стшюв11тимс прибли:<но 40 ООО фунтів, або 80 ООО доларів 
США. В анало1·ічній С[Іраві ·~участю двох експертів і двох свідків 
витрати 1білhшатhся до 50 ООО фунтів, або І ОО ООО J1оларін США. 

1 Е1uсєєr.; 11. І~ Іlнг. праня.-- С. 57Х --57R. 
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13 Анелянійному суді витрати становитимуть бюпько 6000 фунтів, 
або 12 ООО доларів США.' 

Адвокат отримус щорічно нлату, а клішт отрнмує необхідні rю
слуги ві11 адвоката нротягом року. Гонорар може вшначатися 

в nроцентному вщношеннr до шни спору. 

У випадку, ко11и соніситор має намір оскаржити кліснта що~о 
ІІLТІІJІаІJСffUП) 1·шюрару, то перед ним адвокат мусить звернутися ~з 

·шІнпшІнями ;~о так 'Шаного Taxin-Master, який мас визначити, чи 
ІІL'JІІІ'ІІІІІа 1 """І"'РУ відnовіпає складності справи і с обrрунтова
ІШНІ. }І юно Gy;t~ висновок, ІЦО гонорар надто високий, то uей вис

""""" нанравляється на адресу суду, який може розмір гонорару 
·зменшити. 

У сілякі угоди, які виключали би відновід!.шьність саліситора за 
його недбалість у роботі або ветановнення гонорару залсж'ю від 
рс·~улІ;гапв справи- є не1аконними. 

}11{1110 мо11а ЙJІС нро гонорар щодо неспірних справ, то закон 

)tti'НIOJI}Ш fІJlill'll І'ОІШрар ІІНЖ 1 ІИЙ ВЇJ\ RСТЗJ·ЮВЛЄНОГО Мінімуму. Та
ка uбс І<.ІВІІJІа може Gy1 11 обумовт:на в у1·оді клієнта і саліситора 
при прийняrгі справи, нід (ще виконання чи після завершення 
снрави, 

Якщо кпієнт дійпе думки, що саліситор отримав від нЬого необ

грунтовано високий гонорар, він може протягом року звернутися 
до суду зі скаргою. На рішення суду щодо гонорару сторони мо
жуть подати апспянію до суду Chambers протягом 14 днів. 

На nідставі Solicitor Remuneratioп АсІ 1881 р., Lord Chanccllor, 
Lord Cl1icf Jнstice, Master of the Rolls, голови нонпанського й nро
ніннійних l.aw Society - повинні час від часу оголошунати в так 
званих (jcвcral Orders приписи щодо проблем регулювання адво
катськш·u І-онорару. Такі приниси мали місце в 1883, 1919, 1920, 
1925 та інших роках.' 

На підставі них нриписів адвокат може вимагати віл клієнта го
норар у нсшірному nровадженні: І) :ш свою роботу, а також за час, 
прІ!снячснніі кJІієнтові, 2) вшначсну суму 1рошсй в nронентному 
відношенні ;ru су'ш позову сnрави, 3) якщо адвокат у зв'юку з 
браком необхіJ\НОrо часу для підготовки до справи змушений був 

відкпадати інші свої сnрави або копи він nридіпив цій справі дуже 

; І·: тсеев І І. І~ Ц1н. npauя.- С. 579. 
' /.iclш·zajn !.еоп. Orgaпizacja adwokaшry aпgeJskiej !І PaJestra.- 1939.-

S ~І (І 
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бш·;по ІJас:у ~~ снсрп1 -- в такО\·tу випалку ВІН J\JOЖC жадати аолатко
иої OIIJJi.ll ~1. 

llfюr/Jctit'uш ІJOReJiІfкa соніопорів ret улюєтьоt нор\І<lt~-Ш, які 
ВL"Іанов_lюється самнІ\І Тонарt·Іс·Івом. Такий ;юку!\Існт було при

і·Ішпо н 1974 р.- «К~рішшuпю профссііІною повецінкою соліси
торtВ>J. 

Нідtlовідно до нього кожен соліситор і\Іаf· суІ\шінно виконувю и 
с~ої І~рофссійні о6ов 'яJJ\Іf, 36еріппи нрофссійну таємниню (на
нпь -~Ізн:лшя клІппа про вчнн~ння :иючину не може ро·1r·олоtuу

шпІtся сО.'ІіопорО:\·1). 1 ретельно вестн р<нрахункн 'j клієнта!\'!11. 
СТаВІІТИС}J 3 ІЮІ::ШГОЮ ДО СВОЇХ КО...'ІСГ, ;щ C)')l.)' Та іНІІІІfХ }1СрЖаВННХ 
OJlГdHIВ. 

НсJІІІІ<НЙ і1псрсс .110 ш.оt о ІІІ1t"ШІЮ·t НІІНІНІВоt в АнгJtії у '3В.Я'Jку 

і-, справою Курву<ньс, яка сІухшшся в! Іондоні І k43 року. Курву
а·~ьс буt~ ка!\ІсрдІІІІ~ром у чорд(l Ві~tьяма Росселя, що його 6)/JJO 
виявлено убитим у свогму будинку. Курву<пьс -звинувачувався 

у вбивстві. :Захисником виступав а.тtнокат Філі ппс. П i}l 1 ШС суло
ВОП) р01ГЛЯЛ)' Курвуазьс, ІІШІОЛЯГ3Ю'ІИ ГІСJlСД CyJIOM на СВОЇЙ НС

ВИІІуватості, зізнався своf·му ·~ахнсннкові 11rю не вбивство і просив 

його продовжувати ·~ахисJ-. t])і;Ііннс ·шсрнувся до сутu~і Псрку, не 

головуючого в ньому rtpoнcci. за пор<1лою. і Перк рскоt\·tендував 

ЙUt\.'IY про,;юнжуватн ·-шхис r 1 RІІІ\Jшсти всІ т1 аргу~-1енти, якІ нри 

цобrосовісному л1умачснні можутh бул--І Fнпягнуті ·3 )ltЖ<лів. 

rtpe,rtCliШJІCІІИX на сулі. Преса, шо лі-зн;шася ·_нодом Іtр() ІюдробІІні 

справи. Іt~.ютяго\-1 рялу років nереслілувана Філіпнса ·шннувачсн

нями 11 rому, що він, знаючІІ, що Курвуслhе винен, нрш ну в йоп) 

нигородип1 й кинути лнь на іншу ІІрисл:уту Россе.тІя.--' 
Соліопор не повинен нлаватнея до саІ\·юрскла!\1JІ. щоб не за:ту

чати ·т Hl\-1 СаМН?\·1 КJІІЄНТІВ. 

Солкнтор 'ШRжди J\.·1a<· бути Jр<ЛJ<Ом бс·_щорнсшшості nри нал.ан
ні правової )l.Onoмoп-t. На сопіппорів поширюється пре~умпаія 
1JІОВЖІІR3ННЯ ДOBtpUEO Г<JІІf"НЛ1, КО:ІІІ \IORa ЙдС !ІрО рПНІ ДО)ЩТКОВІ, 
окріІ\r гонорару. різні по.~_щрункtІ чи будh-які і\.JатсріаJІьні ·1сюхu
чсння. Навіть коли ·3а 1ш1овітом саліситору rІриrшдuс вс;нtюl cyr,:ra 
1·рошей. t:у,ц ВИ\·tапн· достовірних доюиів тш·о. шо клієнт 1нав 
зміст ]<!повіту і тверJЮ хотів -зшювістн таку суму на користь солі
снторu. )__І,іJшшшись про на~1ір особи ·шповісти на його кор~tсть 

1 'y'nlІ<:f'{J PortcuмJ. АнІЛІІЙ<.:кшІ <.:у:tсбrшя снстсма.- М., 19ХО.- С 2Xr:. 
~ Пй7ЯfІСІ-·:ІІіі 11. Н. Пrавла 11 .10Жh R уголоnноІі -ІашІпс.- М .. \927.-- С. RO -Х2. 
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~ІІІІІІІо, L:ШІіснтор ,\13С ншrоJІЯІ тн на то:v1у. щоб такиjf зап о nіт було 

~'hJІІІ)Н..:ІІо іншим соліснторо:-.·J .1 

!ІІІ" НІ 11р0 )!Ифамацію' 1·арантує НЄ)\(ПОрКЗ!!НіСТЬ інформації ПрО 
tн·p~·t онори соліситора 3 кліснгот-.J. LЦонравда, в суцовій практині 

'-'УІlІІ 110-рі·нюму ставляться щодо такої дифамації у сенсі ПОRН()Ї чи 
1 11\С ІІ(ОВОЇ НС,..lОТОрКаНН()СТІ. 

)lруІа категорія інформації, на яку ноширюпься 3акон дифама-. . 
1111, 11~ ВСІ Дalll, ПОВІдОМЛСНІ УСНО К.11ЄНТОМ СОЛІСИТОрІ В межах 

ІНІІ\ІІІІІІІІІІН ним своїх професійвих обов'язків у конкретній справі. 
llt'lt ІІрІІІНІtt:іІ тільки кліппові лає право віл н~ї ві;1мовитися. Крім 
ІtІІІІ, ІН'ІІ Щ1~ІJІЦИП ПрИПИНЯЄ СВОЮ ДlЮ, ЯКЩО ВСДСТЬСЯ '3ЛОЧИНІІИЙ 

tlt!lllp Н Г\ІL'НІІО НЧИНСННЯ ЗЛОЧИНУ або В наЯВІІОСІ·і (' 'З3І'рОЗа -~боку 
І\І1ІІІІІ;а l'(JІtictttopoвi. Привілеї неноширюються на друторядні пи
І ІІІІІВІ. )tt~.t ІН' ІІВ<lІІ<аюл.ся конфідснuійнимн, такі, як ім'я та адреса 

ІІІІІІ ІІІ;І ЛІН' І:tІ\1, ..'lL' нсіі ttриві_ІІсЙ існує, він не втрачає свою силу 

ІІІ 11 lill\lll 1 1t'IIIBII\I рtІІІ ІІ>І)І'у' СІІр!ІНІІ. ІІі j·~ 'ШВСрШеННЯ!\1 СТроку діЇ ДО-

1\V'Н'ІІІІІІ, ІІІ V 11\.ІІІІ\\' 11 t'І\Н'j1114ІІ•ІІіІ'ІІТа. 

ЛІІІ rllllt І·ІІІІ rІІ~ІІІІІ\ІІІ \'р;І t \'Іtоро .'ІtН рІІІ\Іуt ІІ.L'>І норм адиокатеької 

~'ІІІ"'' ІІр11 ІІІ' І'І1ІІІ'ІІІІІ. \tІ•ta tнІ ІtНІ ф;ІІ\t·, 111о н іL"Іорії англійсько1· 

ІtrІІІІtІttІІ\'1'~' ''\*'' 1'''''''' ІІІ;ІІІІІІІІt'''·t·н ВІІJ<.".rtнІ 1 ІСІІІНІ 1 адвокатури ·ш 

ІІІІІ'\'ІІІt'ІІІІН lljltiiiHTIIIIIII\ СІІІ'ІІІІІ.\ llt1Jll\-l. !LторИЧНU ТрUДИЦіЯ, 1Ip0-

ljll't, ІІІ!ІІt t'jllt;ІІII \1\1 І 111\Н'р;І.ІІПМ ;ІІІІЛіі1сІ>КОГО С)'СПЇЛЬСТВа Н3КЛЗДа

ІttІІ. 1111!11 110.-'ІІІІІІІІ\' ВЩІІОІІІ)[ШJІ,JІН.:ТІ. '3а ДОТрИІ\ШННЯ СТИЧНИХ НОрМ. 

Л111 :ІІІІІІ.І·~· ~·уt"ІІІJІІ.l:t·во .аужс гостро реагує на будt~-які норуuн:JІІJЯ 

Іі І орІІ' 11 Н 11 І р:t}lІІНІЇ, 'ШІ1ЧН'іІЗ ТОЩО. 

)ltНІІІ.ІІісл. аш-JІіІtської адвокюурн ІІСрсбунаЕ· ніл nильним оком 
\'t'l.ot о t')'l'ІІІJІьства. Будь-який громадянин може ІJорушити справу 
ІІІІоІІІ :І,.ІttНJЮІЛ:l за надмірно отриманий гонорар або ш норушення 
нopr-.t ttрофссіііної стики, і це для англійського суспільства r нop
r>.Іtt[!t [[СІ[І~')~ІІІІ(И. 

lt ''н ~ІІІІВ1 алвакатурн 1'3 судом історично так ск.:пшися. що важ
ІІt! \'ІІІІІ1ІІІ собі виtшлки буль-яко1·о Ін.::норо·зуІ\Ііння чи сканлалу між 
''І"'ІІІ-ІіІІІНІІЮt.\НІ щtх кор1юраніІІ. Ite ре·3уJІьтат самої структури cy
JІt нн '' t'ІІL"Тсми. порялку nоповнення судового корпусу тощо. 

)lo ІІрttЙняття Законунросуди і юриі-І.ИЧНі ноелуги 1990 р. тіль
ІІІ! 1 ІL'рс·~ к.т1ерка могjНJ контактунати з барІІстерам саліситори та 

11 'ІІІ 11111. Ллс ·_s прнЙНЯ1ТЯ!\t щ-.01 u Закuну баристер 1\ЮЖС бс:з цоtю-

\ "u.t'f' Гтю.пд_ llн r. нраttн.- ('. :z:·N 
ІІІ 'І 11;1 І (\if't:11n0- рОlГО~ЮІІІ)'ТЗСПИ 11to-!Іt'f1y,1J, ПОПНІС, ЩО ГШІЬ6Н J Ь ОСОбу. 
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моги клерка вступати в контакт і'1 соліситором чи клієнтом і навіть 

необов'я·Іково в службоному кабінеті. Крім цього, скасовано забо

рону баристерам відвідувати юридичні контори соліситорів; бари
стери отримали нраво давати оголошення в газетах щодо нада.-шя 

правових послуг, але вриймати клtснтів вони мусять усе-таки за 

ІJИСЬМОВОЮ ПрОПОЗИТ{JfЮ СОЛlСИТuра. 

Дисциплінарне провад.ження. Відпові11но 110 Закону 1974 р. про 
соліситорів, дисциплінарне провадження покладено на Дисциплі
нарний трибунал в справах соліситорів, який є не:~алежним від То
вариства соліситорів органом. Цей Трибунал склцається :1 лорда
хранитсоlЯ сулових архівів, з членів-соліситорів із стажеГ\·t poGu1и 
саліситора не менш як 1! О років та членів-непрофссіоналів, які не 
можуть бути ні соліситорами, ні баристерами. 

Три бунал ро'Jглядш· снрави в сюш;{і двох соліситорів та одного 
непрофесіонала. Трибушш внраві заслуховувати свідків, які дають свід

чення nід nрисягою, може забезпечувати nримусову явку свідків ДJІЯ 
засJJухання їх пояснень. За 3Годою лорла-хранителя трибунм може 
сам розробляти нравила, що ре1улюють його власний судовий процес. 

Диспиплінарний трибунал може застосовувати такі nокарання: 
виключення зІ списку соЛІситорш; 

усунення від практики на ~ас не більш як п'ять років; 

оштрафуRати не більше ніж на три тисячі фунтіR стерлінгіR; 

ОГОJЮСИТИ догану. 

Крім І{ього, со"1іситор несе відnовід<L1І,ність nеред Високим су

дом за допущену неповагу ло су,гrу. Ця відповіщmьніlІЬ ·~начно шир
Ші:l від відповідальності 1·ромадян ·ш такс Іюрушення. Нанриклад, 

неповідоМJІенн~ 11ро нс;tбаJюсті своп1 кліппа, про винесене не на 

його користь рішення або ·за невиконання наказу особисто відшко

дувати сулові витрати, пов'я1ані ·~ неправ"шьними нрофесійни1\·tи 
діями соліситора. Усі ці дії ро:-щінюються як неновага до суду. 

Рішення трибуналу може бути оскаржене до апс"1яuійноrо суду. 
Дисuиnлінпрне ІІроваджсн!Ія проти саліситора ·Ja недбале ~НІКО

нання доручення щійснюється на niacтaRi :'акону 3 l R73 р. (.ІшІі
саtнrе Act). Відповілно до нього нормативнш·u акта саліситор шш-. . . 
жаf'ться урядовцем вищо1·о суду, щоправда, не в ро·зумшНІ, що вш у 

штап суду. це лише 1итул солtснтора, що допомагає визначнп1 

субординацію сш1іситора в частині дисципJJінарно1· відnовілал ьності. 

Дисциплінарне переслідування є двох видів: сумарне (Eqнitablc 
Sшnmary Jurisdiction) і Jш·альнс, яке має на мсті виключення солі
ситора 3 корпорації. 
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І ·умарне nровадження порушупься S11prcme Court (Верховниіі 
І 'уа) мас на мсп lІримусити адвоката повернути клієнто
ІІІ КІІІІІТИ, документи тощо). Таке провадження не ганьбить адво
tt.J1ІІІ, ново не має на меті І Іринизи rи адвоката в очах суспільства, 
ХІІ'ІІІ алкокатові нагадується про недопущення в майбутньому 
ІІ<щіІіІюІ·о. Порушення дисциплінарного персслідування в цьому 
ІНІІІанку може мати місuе, якщо адвокат вийшов за межі своїх 
ІІонншшжснь або у випадку панесення клієнтом невинравданих 
11111)1111 

І 'УіІ )Ш!І'JІЯдає справу саліситора тільки в тому випадку коли 
~ ІІІІН'tІІор умисно не виконав свої обов'я3КИ щодо клієнта. Сумар
ІН' ІІ)ІОІШJІЖСІІНЯ може бути припинене судом за досягнення миро

НІІІ УІ OJ(IIl KJIICHTOM. 

)(ІІСНІІІІІІІІшрнс 11rошщжсння не зв'язане з вироком чи рішенням 
І'У.ІІУ t:н·v.ІІJІц"ІІІ тароком t.:уду соліситари за поданням Law Socicty 
ІtІІІІІМІІІІІ'ІІІо ІІІІk ІІІО'ІаІої •·~'}І 1 кор11оранії адвокатів. На підставі 
ЛІ\ НІ нро ,·оtан ІІІнрш ·1 І Х·І ~ р Сн· кнір11ому виключенню підлягає 
t•tІfllt·" 1 ор, МІ,ІІІІ шн· 1 У ІІІІІІ ІНїН'Л ~·vлом ИІ< нр~:лслшник сторони, не 

MЩtt'tll 1111 ІІІ' ІІІІРУ'Н'ІІJІІІ t 1 оро1111 ІtНІІІаJІІІі1 •r;н.: ВІІключсння з адво

.. ,,1\'fІІІ fіVІІІІ ot ІІІІІІ'ІІІІІМ 1 щ ''"І'І''''ІІІІІо ІІL' ІІіJtJJяІ·шю. Але в 1899 р. 
,,,,,оІІ ІІІІІІІtІІІІІН ІtІk.t' рІІІН'ІІІВІ о,·,,аржІІІІІ но Mustcr ofthe Rolls. 1 

І 'у!ІtІІІІ' ІН'ІН't'ІІЩVІІаІІІІН t'OJIIL'IПOJ1U ВідбуваЄТЬСЯ В ОСНОВНОМУ 

111111, І\О!І/1 ІІІІІІВІІІfІ"ІІ,(.'Іf, ЩО COJJICИTOp ПоруШИВ ГОЛОВНІ ЗЗСаДІі ад

ІІІ '''а 1 сІ.ІІt 11 с tІІКІt. ІІа11риклад, еопіситор оскаржує судове рішення 

11(' ,.'''"·''" в ІІІн~rх~сах кшснта, сюльки у своїх особистих, чи коли 
tlllllt'IJit}p НІНЩНТJ. суд В ОМаНу. 

)\ІІсІІІІІІJІінарне провадження проти соліситора, мстою якого є 

НІІІtІІІІІ'Іt'ІІШІ 3 адвокатури, має певні особливості. Так, Mastcr of'tl1e 
lloll,, ,.ІІн>рtо< комісію з 3-4-х членів із Law Society, якій полаються 
tн t 1\ІіІ'ІL'рішш з пропозицією про виключення саліситора з адвока
І Урн ІІІІрі шальний голос у вирішенні долі саліситора ма<· Master 
ооІ ''"' l!"lls. Ініпіатором порушення дисuиплінарної справи нроти 
• '''"'·tІІора нро виключення ЙUП) 3 адвокатури 1\'іОЖе бути навіть 

tІVJІІ, НІ\ІІіі соліситор, який вболіває за чистоту ря,;1.ів адвокатури. 
І ;JІ,L' ІJО)lання мас бути обrрунтоване необхідними фактuми і дово

ІІіtІ\-ІІІ. Якшо комісія відхилить r1одання як безnідставне, заJнтсрс
' t •ноІІ І а особа може поновити свої заходи і-з викладенням додатко

ІІІ І' ф:111тів або звернутися безносерсдньо до суду. 

' f 11 /ІІ,·-:аfп Leon. Цит. 11раuя.- 1939. - S. 2U!'i. 
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·ka;'taІІ~J комісія :шслуховує: сторони, 1-ие н~ оголошує своє рі~ 
ІІІСНШІ. Вона оформJІЮС llpOTOIOJJI ІJОЯСНСНЬ j НШІраВJІЯС ЙОГО ЛО 
ІІі~І1 ( 'oLІrt. Сторонам нручається копію по)щІшя. Яюцо coJtiClfiop 

11с tJOІ олжусться з ним, то La\-\1· Sociєty скеровує справу до вищого 
су;\у ( [)ivisiorшl Coнrt ot' Kings Bcnch Division) і ·шбе:шсчується со
тситор, а також скаржник адвокатом. 

Divisional Сошt розІлядає справу не булучи пов'язаним із ви
сновком комісії, Суд може: І) юшравдати соліситора, 2) виключи
ти його з адвокатури, 3) заборонити 'Займатися нрофесійною адво
катською 11іяльністю на певний строк, 4) оштрафувати й стя1 нути 
судові витрати або замінити їх на арешт. 

Такс рішення суду еопіситор може оскаржити до Аnеляr1ійного 
суду (Сошt of' ЛррсаІ). Якщо ж і апеляційний суд підтвердить рі
шення суду першо]' інстанції, сш1іситор може направити потсрні~ 

лій стороні чи скаржнику та ксршшщтuу корnорації листа, u якому 
він висловить свої вибачення та розкаяння і зобов'язання в по~ 
дальшому добросовісно виконувати свої обов' я3ки. Пісня цьоr·о 

соліситар може звернутися до Mastcr of tlrc Rolls з nроханням по
новити його в списках адвокатів. 

Не лише Дисцшшінарний трибунаJJ може ро3JЛЯдати дисциплі

нарні сnрави, а й Верховний Суд, Високий Суд. Високий і Аnеля

ційний суди мають традиційю повноваження виключити COJJicи~ 

тора зі списку або тимчасово усунути його від виконання своїх 
обов'язків :ш погану повеліику на пі!І,ставі ст. 50 Закону про солі~ 
ситорш. 

Юрисдикція Дисrщrшиrаришо трибуналу складається з трьох 

елементів. Він розглядає 3аяни сшtіситора про виключення його ·3 

списку, із метою отримання ирава бути включеним до корпорації 
баристерів. Він ршглядає :шяви нротилсжпої сторони, що звинува

чує соліситора в допущенні ним того ч:и іншого порушення. Нарє~ 
шті, він на відставі ст. 43 закону про соліситорів розглядає 3аявн 
Юридичного товариства про поруmення соліситором заборони 
приймати на роботу клерків бе·; з1·оди на те Товариства клерків, які 
в минулому були судимі чи були із соліситорами nокарані в дис
ципшнарному порядку. 

Корпорація баристерів. Статус баристсрів регулюється Зако
ном нро су!lову і юридичну роботу 1990 р. (Courts and l"cgal 
Services Act) і Кодексом поведінки баристерів Англії й YeJJьcy 
(Codc of Ваг of Englaпd апd Wales). Сьогоднішній Кодекс вступив у 
силу З І березня 1990 р. Він розроблявся Загальною радою барис-
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н·р1в І'і урахуванняr-.·І рскОІ'І·1СІІдШJ.ій Консультативного комітету. 
ІІІІ\І)l·І<;шщrера з юридичної освіти та стики.' Баристерів tце на:т
rнноІІ. адвокатами. радниками (advocatc, counscl), вони нрuходяп. 
rнн·окш<онкурентну теоретичну й практичну нрофссійну підготов

'' у 1 в~;Існня судових шрав і судового захисту. Головною формою 
ІНІ\оЇ нілготовки є навчання на спеніапьних курсах за фахом бари
t'Іl'ра. Основний акцент в програмах навчання робиться на оволо

ІІІІІІІі 1южним баристером адвокатського мистецтва у розгляді су-
1\ІІМ І" ншх катс1·орій справ, на оволодіннІ тонкощами судової про

""JІУІ'"· 11равилами добору й представлення J\ОКЮІВ, умІнням 
ІІІІІІІІ~1І.lJ ВІПНаЧ(}ТН ГОЛОВНУ СТратеГІЧНУ ЛІНІЮ ЗаХИСТу, ВМІІШЯМ 

І~ttrровпувапІ в су;ювих 11ебатах тощо. 

''''''"' ІІІ•ї'· ІІС булучи фахівцем у будь-якій галузі, повинен умі
ІІІ .ІІІІІІоІІІІІІІІІ нрофсl:ійні ·шшшя фахівця своєю інтерпрстанією 
ІІІОІ\ 1 v ;JtІo tІУІІ.ІІІІ ·ІаІ{оІІу, а також ·шпроnонувати нову точку 1ору 

ІІІІІІІ\І't ІІJНН.ІІІІІ1ІІІіІ :111\'V!\H'II'I, НЮІІ1 }{О l(hOI'O іГНОруваВСЯ. 

/ttiJ'IІt 11/І'fl/t ІІІІІН'ІІ\іІІІ. ІtІІ t'Ні1ОНОЇ l"JІі'ІІІ rКСПС(1ТЇR. Їх ДОСВіДОМ 
ІНІІІІІt ІУІІІІІ.tІІ ІІІР\'ІІІІІІІІ1 ІІІJІІІ\'1ІІ 1:1 1111111 ф;1хінці, ур)ІJ\И, компанії і 

ІІJНІtІІІІІІІ f\ІІІІІІІІІ у ІІІІ.tІr-.ІУ t 11111 
/tt/flllt Ult'fl/1 1111\ІІІІ, V!'lll 11 ІІІН"І,І\ІОІ!І І\ОІІl·уш.Т~Щ(Ї 3 будЬ-ЯКОГО ПИ

ІІ\111111 іІІІІІІ\іІtІ.ІІІІІ tl ІІріІJІ;І ;!ІІІ І ІІраІІОІ ( '(. J)ш·:.пО :J НИХ BИCTYJI3l0Tb 

•111 •ІJІІІоJ,;ІІІІ ІІJІІІ ; ІрІІІІ р;ІJІІІІІІх ро tІ'JІя;щх у рамках Лондонського 

ro.t І•І1 ІІ<ІJН •.іІІ н 11 11 арІ 111 р:І,І\ІІІ 11-о сулу і Міжнародно]· торгової палати. 

/,, ІJ'IIt '1m'!'" нІІІ,онуюl 1. лоручення з будь-якого нитання права 
( ., 1 Іt•І yto 11. l'ІІрави на :-шсідання в Комісію. сул.и ЄС і Суд із прав 

ІІІо·ІІІНІІ. Ol'PY''' участь в судах ·зарубіжних центрів міжнародної 

"'!"'"'" (l ІІІІ<ІПур, Гонконг, Малайзія, Бруней, Бермудські остро
""· "'.'!'"'"' Кайман і Карибського басейну). 

J,·щ,m·m('J)/f також надають консультацію зарубіжним юристам 3 
ІІJн•ІІІН'І\1, і·і якими ті можуть :Jіткнутися піл час пронесу в мокна
JНІ/ІІІІІХ ~·y)t;\X. 

І,,,,,,-. \іарнстер рсалі·ювує свої функції у формі: І) налання 

11111 І.І\ІоІІІІ\ І<О!Іl:ультаній ·з пранових проблем 1 з врахуванням нер

' ІІІ'І1 І І ІІІ cyJlOBOJ'O нроваджсння: 2) усних консультшlій «на конфс
І''"~'ІtІ.І»; J) скл~лан~я конкретних правових документів; 4) участі 
\' І'\' 1 [01\ОМУ 'ШСІдаННІ. 

ІІІІсІ.І\юні консуJІьтації -з ІІрш.-ювих проблем ·з врахуванням ІІсрс

ІІL'І• ІІІІІІ І судового розглялу с тиnовими КОftСУJІьтащя!\·tи, з якимІІ 

'І ІІІ• ,·,·r; fl. Г !lJJт. праня. С. 583. 
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"'"ІТІаюн.ся ІЮ баристера. Під час таких консулиаши перед 
GаrисІ сrом ставляться питання: •ш ~lОІІ.ільно звертатися в сул, чи 
(' ностатн1 шдстави л.ля такого звернення, чи несе tмовtрний вщnо
ні.нач відповідальність, до якого правового способу захисту слід 
у;щватися, чи слід ·шхищатися від пред'явлених претензій, яку 
нроцссуальну тактику шхисту слід обрати в конкретних обстави
ІJаХ ТОЩО. 

Усні консультації <<на конферею1ії». Це- неформальне обгово

рення справи з баристером. До такого роду консультацій вдаються 
солtситори, коли виникають складнощІ у вирІшеннІ ІІитань на по

чатковій стадії порушення процесу. Нерідко на таких «конферен
ціях» беруть участь і клієнти. Обстановка проведення таких обго

ворень допомагає баристеру ·юрієнтуватися щодо вагомості пояс
нень кліснта або персконус його в необхідності завершити справу 
мировою у1·одою. До тш·о ж такі зустрічі викликають у кліснта до

віру до баристера та соліситора. 
Іншою темою <<конференції>> може бути обговорення висновку 

експерти.зи тощо. До 1995 р. етичні норми забороняли баристерові 
зустрічатися зі свідками до судового засідання. Сьогодні це обме
ження скасовано. 1 

Складання документів як позасудових, так і таких, які безпосе
редньо зв'язані судовим спором- це також функція баристера. 

Участь баrистера в судовому засіданні - головний обов'язок і 
праRо баристера, в якому вІН: 

викладає доводи з нрш:юннх питань; 

- веде нрямий 1 персхресний J!ОІІИТ сторІн, свщюв, експертів; 

-- виступає в судових дебатах. 

Іlрактикуючі баристери - незалежні і самостійні у своїй діяль
ності. Баристери відкривають свою вриватну контору або декілька 
баристерів можуть прапювати в одному офісі, який найчастіше 
рщмішується ноблизу судів. 

Правовий статус адвокатів Шагландії в основному подібниіі до 

англійського баристери. Як ангJІ1йські 1 так і шотландські адвокати 
поділяються на: молодших баристсрів і королівських радників. 
Останні - тільки І оо;;) ві,ц загапьної кількості практикуючих барис
терів. Молодші - це ті, які починають свою кар' єру адвоката. Ранг 

королівського радника може бути присвоєно королевою тільки піс-

1 Ешсеев Jl. І~ ЦІп. праця.- С. 582. 
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"" ІО років практики, на прохання лорл-канцлера. Задовольняється 
ІІІІІІІс 20-30% таких прохань.' 

І Ірактикують баристери індивідуально, утворювати товаристві 
•111 t:ІІілки, як соліситори, Fюни не можуть, але з мстою орrанізанії 
щюфссійної діяльності створюють контори (chaшbers), в яких 
оG'•лнується від 10 до 35 адвокатів. О<юлює контору королів
<:І.ІО<Й радник. 

У ІІlотландії адвокати з прийняттям Закону про правову рефор
му І 'J'JO р. лістали право об'єднуватися в товариства. 

У І<ОІІП>рах важливу роль відіrрає клерк баристерів. Клерки не r 
п'ІЧн.:: 1 арими <.~.бо помічниками - вони управляють самою орrаніза
ІІІf НІ ІІраІ(і, rо·шоліляють справи і домовляються про оплату. По-
1111 1 ковні1 юнІ І'і.ІКТ ІНпснційних клієнтів із баристсрами зазвичай 

ІІІІ\~ІVІІ;Іf· ІІ.П\ І і ІІІ.КІі 'ІСJ1СЗ КЛерКіВ. 

)lІнt Ії•ОІН)ІН'ІІІІЯ ·шйвих витрат на лорогі поїздки баристерів або 

''' ''''''\'' 11 '''' ,,.,," JlІІИ 'ІУСІ11ічі '\ баристсрами у їх конторах використо
Іt\ІІ "'' 11 tн•рt-оІІаІІІ.ІІІІіі ·т·~·юк •н.~rс·~ ніJ~сокаІІал. Рада адвокатури 

ІІtІІІІІІІІІІtІІІt ІІІ'ІІІJЩІІІ'ІІІІІаІІу уt.:Т<ІІІОІІКУ КоІІфсрСНЦ-'Ш'ЯЗКУ ПО BiдeO
tHtllt1tl V, І ІІІ "kOI t І МІІІІІІІІІ ІІІ)ІЮІІО' ІІІІІІПІ 'і ()у НІ•-ЯКОЇ ТОЧКИ ЗСМНОі' ку

ІІІ ( '~tillkll МІІІІt У 11, ІІІЩJІІЩ ІІІ ІІ.J(ІІОІ\<1 НІ Ві СВіДЧСННЯ, ВИКОрИСТОВУЮЧИ 

ІІі'Н ІtІІІt'ІІІІІІІІІ\11 

І,НfІІІt'Іt'JІ i\·ta' ''І''"'<' ІІІІt"'ІУІJаtІt 1н:рсл усіма судами. в тому числі 
1 ІІІ'І'<'ІІ І.ІІ'ІІ"ІІ Уш111 ІІошs of' l.ords, Judieial Comшittee ofthe Privy 
t ·.,"щ.,І, t · ІІІІІІІІІ ЛррсиІ і у відвовілних секціях High Coнrt of Justicc. 

}to ІІt';tавнІ.ш о часу баристери вололіли монополією на виступ 

'"' ІІ.ІІІІока 111 н судах вищої ланки. Тенср ця монополія скасована, і 
t"ІІІІНїІПІри дістали право внетунати як адвокати як у судах нижчої, 
11ш 1 шtІІtоІ ланки. 

І.арнстсри не мають прямого контакту 1 клієнтом. Якщо справа 

ро 11 ІІ>І!НІГГЬСЯ в англійських сулах, баристер прюначається через 
t'оІІІПІІлра, який вибирає баристера, який найбільше відгювідас 

ІІІІІ\Іоt ам клієнта. Проте. якщо судовий розrля11 ведеться ~ш межами 
ІІІІІІІІІ і1 Уельсу, баристери отримують матеріали для ведення 
~ ІІраІІІt fіс·нюсерсдньо від іно]смних юристів або самих клієнтів. 

ІІІоНІ соліситари звертаються 'jtl консультаuією до баристерів на
"'',, у тому випадку, коли не відбувається слухання сnрави в суді. 
tii\Jilo (ttсніальні -~нання й досвід баристсрів нотрібні для вирннен
ІОІ ІІІІІІІОВJ)l.JІОГО ІІИТаННЯ. 

1 І ·ІІІr"!"t'rt Н Г L{нт. праня.-- С. 5Х6. 
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V ІІІХ ІШІІ;щках. коли клієнтоні необхідна всебічна пrавона ло

номоІ а у <.:КJІадному 1 заnлутаному судовому процсс1, баrистери 
'"""У''· Gратися ш СІІраву у складі команди юриспв. При uьому у 
ІІІІх с можливість запропонуяати свій .носвід виконання функцій 
шс11сртів, поря11 з функuіями інших фахівнів. 

ІІс·шажаючи на існування засади, що особа вправІ сама себе за

хищати на різних стадіях 11роассу, це не означає відсутність випад
ків, коли норми зобов'язують органи слідства чи сул. забезнечити 
обов'язкову участь у проuесі баристера. ІІаприклад, при розгляді 
справи Судом Корони обвинувачення повинно підтри:'.1уватися 
тіJІьки баристером, і обвинувачі не можуть висту11ати самі. Усі 
ююrrотання npo JІОдшшя апелянііінuї t.:карІ·н ло Палати лордів на 
рішення Апеляційного суду мають бути підписані навіть двома 
баристерами. 

Барнl:тери не є, як ;to певно·! міри соліситори, службовцями су
ду, тому вони не підпорядковані суворому контролю суду. Але ба

ристер може бути нокараний - 110 штрафу або позбавлення вшrі за 
неповагу до суду, так само, як r солrситор. 

За загальним правилом, баристер не донускається до участі в 

суJІовому засіданні, якшо він не має спеuіальног" "дягу баристера: 
мантії, нсруки та стрічки. Тільки в магістратських судах, а також у 

випадках, коли баристер виступає в JJOJoвi як самостійна особа, він 
може з'явитися без цього вбрання. 

Найr·оловніше право баристера - нраво 3айматися нрофссійнuю 

адвокатською ліяльністю. Він повинен особисто виконун<1ти ці 
функції. Баристер може спеrtі<UJіJуватися в ()Кремих категоріях 
справ. Така спеніалізанія вимага{'Ться самиІ\·1 життям: в Англй над

то багато алвокатів. а тому вони ще на ночаt ку своє'! практично]· 

діяльності "бирають спеціалізацію. В окре,.,их справах баристер 
стає перед судом ра:юм ІЗ сошситором. 

Щодо участі баристерів у судах на пр"вінції, то слід зазначити 
нас·tупнс. Англія поділена на округи. Кілька ра3ів ІІ<J. рік відбува
ються судові сесії у кожному окрузі. В uих судах вис1 упають ба

ристери, які мають у тих міспевостях сво1· товариства. Протягом 

нерших трьох років практики баристер може виступати тіJІьки 
перел пими судами на прошнціJ'. 

Баристери на nрояінпії утворюють свое професійне об'еднання 

(Circuits-Mess). Кожен баристеr мусиТh належати до ОJІНісї такої 
uрп.шізації, нс1~шежно від того, що він входить до Інну. Прийняття 
до такого товариства відбуваєтhСЯ 1асмн11!\·t голосуванням. 
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У ІІрИНЦИПЇ 1ІJ1ОВЇННЇЙНИЙ баристер .\10ЖС виступати у будь
NkІІМУ сужшому окрузі. але у своєму судовому окрузі він не може 
"ІІ''ІУІІати при асестуванні баристера 'J цього ж uкру1·у~ який М<:lЄ 
І 1\h\lil{ отриматИ ГОНОJ1ар 3а УЧі:\СТЬ у СІІраВІ. 

ktристер на провінції нідлягає дисциплінарній владі свш-о 
ІІtІ'ІЛІІШІНЯ. 

) (о І '!77 р. існувало правило, з•·ідно з яким старший баристер не 
м11 ·•'являтися в судовому засіданні без супроводу молодшого ба
рІІс 1·сра. Правило такс скасован(), але традиція виконання мшюд

ІІІІІr\.І (І;ІJН1LІ<.:ром усієї чорнової роботи ·~алишилася. Тому юІіснl 
у ІІІХ t'ІІравах, у яких повинен брати корошвськоп) алвсжата, му

t'ІІІІ. фа1, І'ІІ'ІІІо ІІJІаппи лвом баристерам. 

І,арІн·Ісрам, на вілміну від соліситорів~ 3аборонено утворювап1 
І'ІНІІ ІоІІарІІі.їНа. Тому баристери працюю1ь іпдивідуаJІhНО або в 
~-ІІІІІІ.ІІІ н;ІІІаІ. Но1111 ІІL' можуть наймати JtЛЯ виконання своїх функ

ІІІІІ 11111111'1\ ІН'ІІІ 1\ JІОІІ)lОІІЇ існуr 22() ІІШШТ барИСТСрів j }}2 113Л3Т 
ІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІіІ І'Ф'ІІІаМІІ 1\ІІПа. 

V• I ОtІІІІІ• ІІ'jШ ІІо!lІІІННІІІ.t'Jt ІІа ЛВІ каІt.торІЇ: молодші й старші. 

Vt-ІІІІІІІІІІІІ ~ІІІІІІІІІІІІІІІІ І•ІІІІІН'Н'Р ІІІсtвr JLсопи років роботи може 
ІІІJІІІМІІІІІ ~НІІІІІІІІ, ІІІІІtІІ tt;н ;щноtі.;І·Іом Її Величностj_ В такому 
1'11 11 11111 1\ІІІІ 1\ІІІІІ,ІІІІІІІІ'ІІ. HHTP~'IOIIIIL~I ІНІІОІЮЧНО Н3 роботі В суді. 

ІІІІІІ ''''ІІІІІ ІІїІІІ oІpttl\tytoІІ, ІІІ)tвищсні гонорари, мають престиж 
ІІІ'fІІ'ІІ І'\'.і'І.іt.нr-..ІІt 1\.оронІІк'І.tшми адвокатами (Queen's Coнncils) мо
''',.,,, ••v ''' ttІtt.кн 1 і fіаrистери, які отримали ма11тію, а зн:J.чить, 
ІІJІІІІн• вт·'У'"'''' в суді. Королівські радники отримуютh право пс
JІІ'ІІУІІа 111 11 Lулі н шовковій мантії~ а не у вовняній, як інші. Їх го
ІІІІІІІН' ·1ав.нання полягає у веденні складних снрuв, надuнні сJJеціа
ІІІ.ІІІІ\ 11оран. Більшість членів Витцого Суду нри3начається '3 числ~ 
''РІ''''ІІІН.ї.кнх радників. Усього таких баристсрів -- 500. Вони ІJаJН:~
JІІІІІІ. но ttонноІІравних ЧJІ~нів ннrлійської адвокатури. Інші барис
ІL'JІІІ ГlL··~ мантії, займають нижню rюзицію в алвок;:пській ієрар
'н І k сІІрІtЧИНЯf' те, що багато барис1срів :шймаються бі·шесом 

.\tІ~'''''.іlУІІ' викладацьку роботу в університетах. 

І рІІН:tJІІІЙ чuс всі барисІери нерсбуншш в JІондоні і вели справи 
,. нtrщІІх судах, aJIC вимоги Н(Іселсння провінцій ,_~мінили ситушtію. 
~ ·,,, 11 о;ші баристерн обслуговують і населення провінцій, там і віл
І•J'ІІнаІоп> свої канцелярії. 

()рІ а1ю~-1 управJІіння корпоранії баристсріn ( СL'нат, який утво
І''їНІ н Jl)(-)6 р., а в 1974 р. йщ·о ·.-з<tмінсно СснатоІ\t Сулавих Ін11і13 і 
І· нjІІІоранісю барнстсрів (Scпatc of tl1c І ПtlS ). 
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( 'енат J10'tJ1UfiJІЯf' '~Ш'аJJЬНУ лінію ПОВС)lіНКИ Й діЯЛЬНОt:Т'і барІІL
п~ріІІ, rrrиймас Колекс ІІОВСдінки і 'Jабезпечує неухильне йuгu 

виконання. КріІ\.·1 того, Сенат здійснює фінансування діяльності 
;щвшштури, вш також є 1 дисцишпнарним ор1·аном, хоча по суп 
·f:.ктосування лисциплінарних стягнень - ue право lннів. Сенат 
сктщається з 90 членів. До нього входять: Генеральний аторнсй. 
І"снсральний соліситар та преяставник правової освіти, 20 преіt
ставників університетських коледжів (по три від кожного Інна), 

]') представників баристерів і не більше ніж 12 додаткових членів. 
В окремих випадках Сенат має право приймати рішення від імені 
всієї карнорації баристерів, хоча їх рада зберігає свою автономію у 

питаннях спсціа.аьних повноважень та функцій. 
Спеніальним органом управління всіма поточними справами є 

Рада, утворена на ні~tставі ;юброніт.ної інініативи усіх баристсрів 
ще 1894 року. Рада обираиься "JШаJІЬІІИМИ зборами баристерів. 

Вuна складається з 60 членів та обирає зі свого середовища внко
навчу раду з трьох осіб. При Раді створюють об'єднані комісії 
Іннів: з галузей права, ]3 питань юрилич:ної допом:о1·и, оплати пра
ці, етикету та професійної rювсдінки, міжнародних :ш'я'Jків тоІІЮ. 

До введення Сенату в 1974 р. !'ада була організаційним цштром 
спільноти баристерів. Тепер окремі новноваження Ради nередано 

Сенату. 

Сш1іситори становляп_, найчисленнішу групу англійських адво
катів. Як свід'tаТь джерела, в 1887 р. тільки в Лондоні буJю блн%
ко 4000 соліситорів'. Уже напередодні Другої світової війни, 1938 р .. 
в Англії бу.1о пошщ 20 ООО алвокатш.' 

У 1986 р. в Англії було бш1зько 46 ПІС. сuліситорів; на початку 
ХХІ ст. їх уже ІІаJІічува.пось маііже 48 тис., у тому числі 8 тис. прак
тикуючих у Лонюші і 7,5 тис. соліситарських контор. !Зсі інші 
нрацювали асистентами у великих юридичних фjрмах, в ~ .. Іісцсвнх 
органах влади або в тор[·овсльних і промислових комшшіях.

1 

На 
кінець 80-х років в Анпії й Уельсі nусю бтпько 5 тне. баристсрів 
і бшпько 50 тне. сuліситоріи.·~ С1...01 о; щі ця кількість ·_ш:.Ршо ·~росш -

1 В гатІ И.'іІ!ІсІт 1:. Ang.clscy Prav..·нicy. Urzcdпik.·- І ~~7.- S. 2-3. 
2 Ucllls:::.ajn Leon. Uит. rrraшr.- S. 2~ \. 
3 І{вай,"срт /{., /\Стц Х. Ввсдt:І!ІІС в -.:ранtнп~т~нос nравовс,lСІІНС н -.:фсрс 

частного прана. Т. 1. М., 2000. С. 320 . 
.-~ Апарово Т В. Cy,1nr 11 судсбнt,ІіІ 11ронссt: l3сликобританнн.- М .. 1996. 

С. 65; Давт> І'сІtс. Основнhtс пpaRuвf,rc сtктсмьІ соврсмснноснІ.- М., 19SR.
С. 317. (Джерела по;l3ЮТЬ рі'шу кількіс rь соліппоріn і барнстсрів l:l Arrr лії. 
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Х(> OlJO соліситорів і 12 ООО баристерів. Для порівняння: в Німеч
'ІІНІі - 11 О ООО разом з аплікантами, Австрії - 4200 і 1800 аплікан
І ів, Бельгії І О ООО і 2500 аплікантів, Іспанії- 11 О ООО і І О ООО ап
нікантів, Франнії- 38 ООО рюом з аплікантами, Голландії- 8000 і 
1000 аплікантів, Португалії - 19 ООО 5500 аплікантів, Швейцарії -
7500 разом з аплікантами. 1 Станом на 1990 рік було 60 тис. барис
тсрів на 57 млн населення- по одному адвокату на тисячу жителів, 

соліситорів-понад 50 тис2 

R·uzt:нl!ІІи (Jatmcmepa 1 клієнто.іt. Ці взаємини в основному ви
·ш;.рmюл.с~І Іювноважсннями (Retaincr). Повноваження клієнта 

мо ж у"' Г>у "' "" ;,JІІ,JІІІМ>І, або генеральними ( Geпeral- Retaiпer), і 
LІІСІ Li:.UJJ,ІIИ Мі! ( Spt:l І:І(-1( cl:l і llct· ). 

У нерІіІОМУ НІІІІ<Щку fіар11иср уновноважений до вчинення усіх 
JLiii щодо справи кліп-па, нкі, на ~іш·о думку, будуть необхідними 
ІІІ НІ ІНПUІЯдІ справи, в друп,му r Іm.ки до вчинення дій, точно 
•m·нш•tсІІІІХ у повноваженнях. 

В Л ІІІлії «прижився» :шичай: при укmщснні угоди з баристером 
"''ІІІJІІ,ІІо ·jазначається характер снрани чи с11рава є спІрною чи 

lk" ІІІрІІою. Якщо справа неспірна, то баристер є безпосереднім 
ІІРVJІt.:танником в процесі без дшюмо1·и соліситора, тоді як у спір
ІІІ" с·11равах баристер бере участь на вимогу соліситора, який ви
~·~ у11ас як кліЕнт, і як особа, що уповноважує баристера на участь 
у ~'!ІранІ. 

У спірній справі баристер не вступає із стороною в жодні пср(.:-
1 о1шри щоцо укладення у1·оди на nравовий захист, ВІН отримуf· 

УІІ<>ІІrюважсння вщ солrситора 1 н1д ньОІ'О ж отримує ro11opap. 
Частіше саліСІпор може звертатися до баристера за консуньта

Іtінми rro лінії онінки тих чи інших доказів (advice оп evideпcc). Ін
І<ШІІІ саліситор себе нерестраховус, ·•вертаючись до баристера за 
Іюралою, чи не буде прш,рано r1роцес за наявності тих чи інших 

JЮК:ЛІВ. 

Іііеля зібрання всіх матеріалів у справі солісит"р направляє ба
ІНн..:тсрові .\tІатеріа:Jи, дс·1ально описуючи особливості того чи ін

ІІІш-о ;:юказу, висловлює свое бачення ролі кожного дока'Зу, вказу-

І оІk, Рене Дави;1 ствсрджус що станом ШІ 19r:X р. б<:1ристсрів було 4000. 
,,н,ш.; llJІІІ"Н.кu 1000 на прuвінції, і 2~ ООО соліситорів_ fІ.І1н.:Дштд Рс11е. H11r 
11]1111111 ('. J\7). 

1 .\tuн·icku Е\1"0. Zjazd I-'cdct·acji А(іІА'оkаtш Eшopejskic1l \Vicckt'l, 16- 1\1 maj<i 
11111, 1 // Palcstгa.- 2002. --.,'{~' 7/R.- S. 161 162. 

'с \•tаІ.їІі CIICTCJ\-HJ адвокатур11 /За ред. Святоuького О. Д.- К .. 1993.- С. 107. 
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ю•tІІ но І,mt\ІІому снідкові. які той може нш1ати ІЮК<l'Ш, тощо. Цумка 

соJІ іl'ІІІ ор а не с обов· Я3Ковою і нетрукціпо для баристера. він впра

ві самосt Ііі но діяти, на свій ро:Jсуд, але, 3 іншого боку, вона допо

""' ас fіаристсроні швидше і легше -,'ясувати для себе суть спору. 
Ви В'ІІШШИ матеріали справи, баристер може дійти думки вро 

необхінність залучення нових ;,оказів, наприклад, додаткових свід
ків чи ексnертів. У такому разі він усе гююІа;.щr на сшІіситора, 
якиіі ·щійснює необхідний пошук додаткових доказів, фіксу1· їх і 
нсрсдає баристерові. 

І>е·шоссредньо в судовому ·щсіданні бере участь баристер, але в 
nримінІенні суду, як nравило, присутній також соліситор, який 
кожної хвилини може надати баристеру необхідну інформацію. 

}!кщо нема особливоп> ·тстсрсження барнстсрові від клієнта. 
припускається, що баrистср ІШ/tіJІСІШЙ ІJОВІютою ІІроцссуальних 
прав сторони, в тому числі і на ·шкінчсння с11рави мироnою уго

.ною, НИ'3Нання п<Уювних вимог тощо. ІІравда, практика йле тим 

шляхом, що соліситорам і баристерам рекомендусться брати від 
клієнтів письмову згоду на вчинення найбільш кардинштьних нра
вових дій по сnраві. 

В цілому треба зазначити, що, по11ри існування в Англії широ
кої врограми на;щння малшабе1nсчсним сторонам бсз01шатної 
нравоваУ допомоги, англійським сусшльством наполегливо шд

тримусться ідея безпосередньої участі сторони у судовому nро
ІІССі. Тим часом у 1971 р. в доповіді міжнаролної комісії юристів 
-~ проблем особистої участі н судах нід·.шачшюся, що сторони 
в нивільних сnравах особисто беруть участь у сулових процесах, 

як ttравило, коли вони не належаТІ. ,10 категорії мало'шбсзпече
них або такі, що не довіряють юристам, nідомі скаржники й сутя
ПІ, що ро·нючинають сnрави проти будь-якої людини 1 метою 
помсти. 1 

Стосунки баристера з кліппом є не JJОГОВІрними, а rонорар

нимІІ.·' Що стосусться гонорару, то баристер не може стягувати 
·~ к.;Ііснта належний йому гонорар, а кліпп, у свою чср,,у, не може 
нрс;\'явити прстекзі1. до баристера нро nідшкодування йому школи, 
с11ричиненої нелбалим виконанням своїх професійних обов'я1ків. 
Соліситори, навпаки, r..-южул> стягувати з к.1існтів на.лс.жни~ І'О
норар чи витрати, яких вони нри11устшшся тю спrав1, 1 сu~н не-

1 //~·чшІСJ\ІІіІ В. К. Англиііскнй граждшккІtіі пршtсt:с. М., І ')74.-· С 91. 
·' ~/о. жер Ртш_.,,,о. Цнт. нрашІ ... - С. 300. 
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l'уть відновідальнісп> за нсншІежне виконання правової допомо1·и 

110 справt. 

У зв'Я1ку з ти", що баристер не укладає з с:тороною угоди на 
надання правово·і доnомоги, ніні не може вимаrіd.ТИ через су;( стяг

нення зі сторони належного йому гонорару. ІЗзагалі вважається, 

що борг в частині гонорару неможливо стягнути і від соліситора, 
слина санкція -· це неприйняття в nо.пмьшому від такш·о соJІісито
ра в свое провадження справ. А оскільки баристери не нерсбува
юп, ·1 клієнтом у жодних догонірних відносинах. баристер 3ахищс

ІІІІіі ві!l відповідальності за допущену недбалість при виконанні 

нрофссіііних обов'язків. 
( ·шІ олні ще зберігає силу велика кількість судових нрепе;tснтін 

1 'Іас іІІ нарювання Генріха VI нро те, що баристер не несе відпо
вщаtІІ.ІІості ~~~rcJt кліппом 3а неналежне виконання своїх обов'яз
І\ІІ• ІІlоІІр;нщ;J, ()аристср може нести відповідальність за допун.І.сння 

ІІСІІІІ;ІtІtН"ІІ 11р11 ІІ:ІJtаІІІІі 11равоної консультані1". Але на сучасному 

І' ІІІІІІ lltJtliJІ;J tІt1рІІІн Імін11н;1 стн· rтавлення ло н]єї проблеми j ви
' tІtІІНІІШttІ. ІІНІ 1 н ца.омv ІНІІІ:І.Іtн:у tіарш.:тер не несе жодноі· відпові

ІІІІІІІ.ІІtн·ІІ ІІІ"Jlt'ІІІІІІІІІІІІІМ. 1 

''''11111' н·р Мін 1 ;JІЩІІІІІо t'ІІ.ІІа 111 іІому І·онщ..,ару. Солjситор муснтh 
І"ІІІІа ІІІІІІ (І;JІНІ<"Ісру І 0110рар IIJHI Ін:рt:}((.І~fі ЙОМУ М3ТСріаліВ ДJІЯ Ве
jН'ІІІВІ \"ІІравІІ. ІІраво tJap1н.:тcpu на uтримання гонорару виrшиваг 1 

,·;ІмоІ о ф;ш 1 у вручення баристеру соJJіситором матеріалін ;щя уча
,. 11 v ,.ІІраві. Якщо тако1о 1·онорару не СІІJІачсно, баристер ввраві 
ІІІІІІ\.ІоваtпrсІ, нід такої справи. Крім ТОІ'О, Рала товариства вимагає 
ІІІ;І_ t·оrІІtїІїора ·.шбсзпсчувати в кожному випалку одержання бари

,. І ср;ІмІІ ннюрару, навіть не3алежно вщ того, чи такий вони отри
t\ІІІІІІІ НІ)ІІІJІІПІТ3. 

І k'"''""" соліситором гонорару баристеру при фактичному отри
".,ІІtІІІІ 1 аІ\ІtІ о від кліснта ро3uінюrтьrя ;1исциплінарним судом як 
ІjІ\"Ін· ІІсtр_уІІІL'ІНІЯ адВОКаТСЬКОЇ СП·! КИ. 

V ІОJІІ~ІІ f(ОВІtХ випuлках Товарнелю може І:нншатитн гонорар 

1 І:ІрІtt·І еру·~ коr-.-тенсаційнurо фонду. 

Іо:tрІІl'І~р може також отримувати додатков11й Іонорар у рюі 

tІ;ІJІ;ІІІШІ консультаній соліситору у бу.аь-якіі1 СК.'1<1дній циuіJІьній 
1 ІІр;ІІІІ Так, у І 951 р. ()у ло встановлено. що ІІіш·uдини консультанії 

І'·ІІІІІІ'Іl'ра. яю1И має тнтуJІ королівсhкого радника. коштус 3 гінеї, 

І І ••ІІ·•ї' І)І)/10.71>(}. Цит. пrаня. (_" 301. 
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а звичайного баристера - 2 гінеї. 8 1970 р. ставки виросли до б 
і 4 фунтів стерлінгів, відnовідно.' 
До Закону про суди і юридичні nослуги І 990 р. баристери мог

ли nрацювати тільки в контакті із соліситорами. Новий закон пе
редбачив право баристерів укладати nрямі угоди з клієнтами і 

отримувати оnлату з клієнтів. Але і в цьому разі баристер ие несе 
відnовідальності перед клієнтом за допущену недбалість у своїй 
роботі. 

Баристер вважається представником сторони тільки на період 
участі його в суді і тільки на обумовлений етап розгляду справи. 
Поза межами суду або в наступній стадії судового процесу, щодо 

якого в нього нема угоди, він таким не є. 

Стосунки баристера із судом. Ці стосунки є тісними, адже 
кожен суддя - це в минулому баристер, а сьогоднішній барис
тер - у майбутньому суддя. Як баристери, так і судді належать до 

тих самих Іннів. Соціальне становище і статус англійських суддів 
у суспільстві дуже високий. Судді в очах суспільства досі зали
шаються провідниками загального права, а разом з адвокатами є 
юридичною елітою. Кожна з цих інституцій заінтересована 
підтримувати добрі взаємини на офіційному і неофіційному 
рівнях. Судді, знаючи про високий професіоналізм баристерів 
в окремих галузях права, часто звертаються до баристерів як до 
консультантів. Отже, серед англійських адвокатів існує високе 
етичне почуття поваги до суду, а тому справ про образу суддів 

із боку баристерів чи проявів неповаги до суду, практично не ви
никає. 

Англійське право суворо ставиться до дій адвоката, якщо вони 
можуть ображати суд. За таке передбачено цілу низку покарань: 

штраф, позбавлення волі, заборона займатися практичною адво
катською дІяльНІстю. 

Дисциплінарне провадження на баристерів. Для ведення дис
циплінарного nровадження на баристерів nри Сенаті створено 

Об'єднаний дисциnлінарний комітет з n'яти членів (суддів, пред

ставників nрисяжних та практикуючих баристерів). Усі повідом
лення про nорушення баристером приписів надходять до Ради 
з nитань nрофесійної nоведінки, а потім -в Об'єднаний дисциплі-

нарний комІтет. 

1 Пучинскті В. К. Цит. nраня.- С. 88. 
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До баристера можуть застосовувати такі покарання: догана, за
уваження, штраф, усунення від практики на необмежений строк, 
виключення з Інна. Дисциплінарні стягнення можна оскаржити 

у Високий Суд. 

Нині діє кодекс поведінки баристерів Англії та Уельсу від І січ
ня 1981 р.,' згідно з яким обов'язками кожного є: nідпорядковува
тися nрилисам кодексу, не вчиняти дій, які можуть nринижувати 
гідність qлена корnорації, суворо дотримуватися nрофесійної ети

ки, бути комnетентним у своїй nрофесії. 
Особливо грубим nорушенням етичних норм вважаються дії 

баристера з приховування від суду істотних для сnрави обставин, 
або обрання по сnраві завідомо шкідливі для клієнта nравові nо
зиції. 

Професійний twyнimem баристера. Імунітет баристера обrрун
товується засадами професійної діяльності, а саме: 

1) незалежністю баристера - щоби він міг сміливо й незалежно 
виконувати свій nрофесійний обов'язок, не nобоюючись жодних 
nозовів щодо його участі в суді; 

2) nрофесійний обов'язок баристера - виконувати свої функції 
незалежно від особи клієнта, від характеристики злочину; 

З) обов'язок nеред судом - це головний обов'язок баристера, 
оскільки він nокликаний служити nравосуддю. Мета і ціль діяль
ності баристера- це nравда й сnраведливість. Баристер має нехту
вати незаконними вказівками ЮІієнта. 2 

Дискусійним було також nитання щодо nоширення імунітету і 
на такі дії баристера, як: консультації, складання nравових доку
ментів у бюро. Аnеляційний суд схильний був nогодитися, що і на 
ці дії баристера nоширюється імунітет, але Палата лордів висло
вила думку, що імунітет баристера поширюється тільки на його 
діяльність у судовому засіданні, а також на роботу, виконану nід 
час очікування судового розгляду сnрави (складання різних nроце
суальних паперів, що стосуються даної сnрави)3 

Генеральний аторней і Генераqьний соліситор. Генерального 

атернея і Генерального селіситора називають ще й юристани ко
ртш. Вони здійснюють консультування представників корони з 

правових nитань. 

1 Уодкер Рональд. Цит. праця.~ С. 298. 
2 Там само.- С. 302. 
'Там само.- С. 303. 
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Генеральний аторней - це вища посадова особа в англійській 

адвокатурі. Водночас це практикуючий баристер, але він не може 
виконувати функції баристера в приватному порядку, оскільки 

він - особа публічна. Його основна процесуальна функція підтри
мувати від імені уряду в суді обвинувачення з особливо важливих 
кримінальних справ. До їх числа віднесені особливо небезпечні 
злочини проти держави. Крім того, він представляє інтереси уряду, . . . 
коли виступає в судІ як позивач чи вІДповІДач . 

. Генеральний аторней вправі звертатися із заявою про відмову 
вщ подальшого пересЛІдування чи ВІД захисту позовних вимог у 

суді. Його згода необхідна для порушення кримінального переслі
дування щодо окремих категорій злочинів. 
У виняткових випадках, в публічних інтересах, тільки Гене

ральний аторней може пред'явити позов у суді. Наприклад, у разі 
спричинення суспільству шкоди чи за наявності певної загрози 
існує правило: не може будь-який громадянин розпочати пере
слідування аби уникнути одночасного порушення великої кілько
сті справ щодо одного і того самого факту. Кожен громадянин 
може звернутися до суду з вимогою про порушення справи. 

А тому може виявитися велика кількість порушених судами 

справ з одного і того самого факту. Щоб цього не було, аторней 
розпочинає судове провадження. Ось як було визначено роль Ге
нерального аторнея в подібних випадках в одному з судових пре
цедентів: «Нашим конституційним правом установлено, що в пи
таннях, які стосуються широких верств суспільства, Генеральний 
аторней є охоронцем суспільних інтересів. Хоча він і входить до 
складу чинного уряду, його обов'язок - представляти інтереси 
суспільства з повною об'єктивністю й неупередженістю. Він по
винен діяти незалежно від будь-якого зовнішнього тиску, звідки б 
той не надходив. На Генерального аторнея як охоронця суспіль
них інтересів покладено спеціальний обов'язок проводити в жит
тя право>>.' 

Генеральний аторней - міністр, призначається, як і інші мініст

ри, із числа членів палати. Він юрисконсульт корони, генерал-про
курор, оскільки є вищим органом державного обвинувачення. 

На посаду Генерального аторнея призначають одного з най
більш видатних адвокатів, що належать до складу парламентсько]· 

більшості. Найближчим співробітником Генерального аторнея є 

1 Уолкер Рональд. Цит. nраня.- С. 305. 
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Генеральний соліситор, який також призначається з числа членів 
панати общин, але він не входить до складу кабінету. 

Генеральний аторней і Генеральний соліситар часто виступа
ють у парламенті від імені уряду як доповідачі із законопроектами 
або коли вимагається захист дій уряду з точки зору законності 
його дій. 

Генеральний еопіситор - заступник Генерального аторнея. Він 

також баристер і член парламенту. Як і Генеральний аторней, він 
не може виступати в приватному порядку. Генеральному аторнею 
й саліситору надають допомогу молодші радники при державному 

фінансовому департаменті, які є також практикуючими баристе

рами. 

Генеральний соліситар може здійснювати будь-які повнова

ження, покладені на Генерального аторися (якщо в законі нема 
іншого припису), коли посада генерального аторнея є вакантною 

або коли той не може виконув.!ПИ свої обов' язки внаслідок хворо
би чи сам покладає їх виконання на генерального саліситора (ст. І 

Закону 1944 р. про юристів корони).' 
В Англії нема міністерства юстиції. Функції цього міністерства 

розподілено між прем'єр-міністром, лордом-канцлером, міністром 
внутрішніх справ і Генеральним аторнеєм. 

Лорд-канцлер - глава судового відомства. Він є зв'язуючою 

ланкою між судовими і загальнополітичними органами. 
Повноваження міністра внутрішніх справ мають свою дотич

ність до кримінальної полпики, інколи це міністерство нази

вають міністерством кримінальної юстиції:' Саме цим міністерст
вом призначаються клерки при поліцейських судах; приймаються 
правила провадження в судах сумарної юрисдикції, які формаль
но виходять від лорд-канцлера, а фактично виробляються мініс

терством внутрішніх справ; розробляються інструкції для судів 

сумарної юрисдикції; директор публічних переслідувань та його . . . 
помІчники призначаються МІНІстром внутрІШНІХ справ; директи-

ви дирекції публічних переслідувань, хоч і розробляються Гене
ральним аторнеєм, але вимагають погодження їх з лорд-канц

лером та міністром внутрішніх справ; звіти директора публічних 

переслщувань надаються мш1стру внутрішніх справ; щорічні 

1 Уо.1кер Pona·7hд. Цит. праня.~ С. 305. 
1 По.1ЯІІскuй Н. Н. Цит. праця. 1969.- С. 253. 
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кримінально-статистичні звпи надаються парламенту міНІстром 
внутрішніх справ; саме цим міністерством вирішується питання 
щодо порушення кримінальної справи про політичний злочин; 

керівництво пенітенціарною системою також у руках цього міні

стерства; міністр внутрішніх справ є радником короля при здійс
ненНІ помилування. 

Стирання різниці між баристерами і соліситорами. В англій
ському суспільстві різниця між соліситорами і баристерами 
постійно піддається критиці. Хоча офіційна королівська комісія 
1976 р. дійшла висновку про необхідність залишення такої різни
ці без змін.' 

Проти об'єднання баристерів і соліситорів наводяться такі дані: 
І) Об'єднання не в інтересах суспільства. Адже при об'єднанні 

найдосвідченіші баристери перейдуть працювати у великі юридич
ні фірми, і клієнти дрібних фірм будуть поставлені в нерівні мож
ливості, оскільки такі спеціалісти будуть для них недоступні, і це 
призведе до банкрутства дрібних фірм. 

2) Об'єднання не в інтересах суду. В умовах змагального пра
восуддя судова система багато в чому залежить від усного судого
воріння. Судді потребують чітких аргументів, що допомагає дійти 
правильного висновку. Такі послуги можуть надати не всі адвока
ти, а тільки найбільш досвідчені й талановиті адвокати-баристери. 

Натомість інші, що ратують за об'єднання, наводять такі аргу
менти: 

І) Дублювання функцій баристерів і соліситорів негативно від
бивається на системі надання правових послуг. Сьогодні в магіст
ратських судах і судах графств саліситори фактично виконують 
функції баристерів. 

2) Неефективність чинної системи надання правових послуг 
коріниться в поділі адвокатури на баристерів і соліситорів. Такий 
поділ веде і до додаткових витрат для клієнтів, сторона фактич
но оплачує подвійний тариф правової допомоги. Страждає 
якість правової доІlflмоги, оскільки нема персональної відповіда
льностІ. 

Реформа юридичних професій, втілена в життя Законом 1990 р. 
(Coнrts and Legal Services Act), формально зберегла поділ юристів 
на соліситорів і баристерів, але значно зблизила їх функції.' 

1 Ро.\шІюв А. К. Правовая система Англии.- М., 2000.- С. 293. 
1 Ешсеев Н. Г. Цит. npauя.- С. 567. 
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Перевірте свої зпаппя 

І. Що вам відомо про «Юридичне товариствО>) англійських адвокатів? 
2. У чому особливість функцШ англійських адвокатів? 
3. Як поділяються правники Анrлй на сучасному етапі? 
4. Охарактеризуйте функції саліситорі в. 
5. Які повноваження має Рада соліситорів? 
б. Що таке сертифікат соліситора? 
7. Що ви знаєте про «Керівництво з професійної етики для саліситор ів»? 
8. Які вимоги пред'являються до кандидатів nри встуnі в корпорацію 

солі ситарів? 
9. Охарактеризуйте взаємини між клерком і соліситором? 
10. Які особливі вимоги пред'являються до кандидатів у саліситори 

в Ірландії? 
11. Назвіть основні обов'язки соліситорів. 
12. В яких випадках припиняються повноваження соліситарі в? 
13. Охарактеризуйте взаємини між соліситором і клієнтом. 

14. Що вам відомо про дисциплінарну відповідальність соліситорів? 
15. Які основні функції і завдання баристерів? 
16. Які повноваження має Рада баристерів? 
17. Що означаю~ь договірні стосунки баристера з клієнтом? 
18. Охарактеризуйте взаємини соліситорів і баристерів. 
19. Що вам відомо про порядок дисциnлінарно]· відповідальності ба

ристерів'? 
20. Що таке імунітет баристерів? 
21. Хто такі Генсра,1ьний аторней і Генеральний соліситар та іх 

функції? 
22. Uto означає вислів «стирання відмінностей між соліситором і ба

ристером»'? 

6. Система шдготовки юристІВ 
в Англії 

Сьогодні популярним є здобуття юридичної освіти в Англії 
представниками з ІНШИХ держав 1, насамперед, з країн ЄС. На 
шляху подальшо)· інтеграціУ і вільного nересування осіб із метою 

здобуття освіти чи надання професійних послуг значною пере
шкодою стали відмінності в nорядку здобуття вищої освіти, і-і яко

сті в різних державах ЄС. 
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Міністри освіти Франції, Німеччини, Великобританії та Італії 
започаткували в Сорбонні ініціативу гармонізації вищої освіти в 
державах ЄС.' 

В результаті зустрічі з 29 міністрами освіти держав ЄС було 
підписано в Болоньї 19 червня 1999 року так звану Болонську Де
кларацію, яка започаткувала реформування вищої освіти з метою їі 
гармонізації у європейських державах. Головним завданням Де
кларації є створення до 20 І О року Європейського Простору здо
буття вищої освіти (European Higher Education Area). 

Реалізація цього завдання вимагає впровадження ряду проектів: 
запровадження перехідних і співвідповідних ступенів; 

- заnровадження суплементу (доповнення) до диплома; 
- прийняття системи надання вищої освіти у двох головних 

рівнях: ліценціата й магістра; · 
- повсюдне застосування кредитних пунктів (European Credit 

Transfer System); 
- підтримання мобільності студентів, викладачів вищих на

вчальних закладів, науковців та адміністративного персоналу; 
- ·підтримка мІжнародної співnраці в аспекті піднесення рівня 

якості вищої освпи; 
- підтримка європейського виміру вищої освіти. 
<<ЦJW зобов'язуємося,- зазначаеrься в Декларації,- до осягнення 

вищезазначених цілей у межах наших посадових повноважень, бе-. . . - . 
ручи повною МІрою ПІд увагу рІзнорІДНІСТЬ культур, мов, держав-

них систем освіти, а також автономії університетів, із метою кон
солІДації європейської вишої освіти». 2 

Кожних щодва роки на конференціях міністрів освіти держав 
ЄС підбиваються підсумки виконання цієї Декларації і обговорю
ються наступні кроки до їі виконання. Так, перша така конферен
ція відбулася в 200 І р. у Празі. Конференція підтримала в цілому 
процес виконання положень Балонеької Декларації, але одночасно 

1 прийняла додаткові положення з цього питання: ПІДтримка мож-. . . . 
ливостІ навчання протягом цІлого життя; сПІвпраця студенТІВ, за-

кладу з урядовими інституціями з метою реалізації положень Бо
лонської Декларації; підтримка заінтересованості Європейського 
Простору у здобутті вищої освіти поза межами Європи. 

! Gancarz-Sta.'liak GahJ·iela. Edukacja \V tJпii Eнropejskiej. Poradnik.- Rrak6w, 
2004.- S. 20. 

2 Там само.- S. 21. 
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Чергова така конференція відбулася в 2003 році у Берліні. На 
цьому засіданні було запропоновано включити в Балонський про

цес тематику підготовки докторантів (кандидата наук). Сьогодні 

Балонський процес охопив уже понад 40 держав. 1 

Розглянемо коротко найголовнІшІ постулати Болонськоі· 

Деклараціі: 1) Суплемент (доповнення до диплома про здобуття 
вищої освіти). Зразок такого документа було опрацьовано ще в 

1996 р. Радою Європи, Європейською Комісією та ЮНЕСКО. До
кумент має допомагати правильно оцінити й зрозуміти кваліфіка
цію власника диплома. Суплемент є складова диплома, сам по собі 
без диплома не береться до уваги. Суплемент має своїм завданням 

сприяти отриманню об'єктивної інформації, яка стосується виду, 
рівня, змісту й статусу пройденого навчання. Цей документ має 

полегшити визнання диплома в мІжнародному рІВНІ, визнання ви

щої освіти та набутої кваліфікації, полегшити міграцію осіб з ви
щою освітою. Завдяки суплементові диплом стає більш «чита
бельним» в іноземних державах.2 

2) Що таке Європейська система пунктів? Ця система виникла 
як частина програми Socrates-Erasmus. Вона допомагає розрізнити 
характер і суть здобутої за кордоном вищої освіти. В доступний 
спосіб можна визначити характер зарахування навчальних предме

тів, досягнення студентів у науці. 
Студент зобов' язаний здобути протягом навчального року 

60 пунктів. Пункти не замінюють оцінок~ які визнаються в навча
льному закладі, а є додатковою інформацією, що стосується праці 
студента. Навчальний заклад сам визначається щодо встановлення 

шкюш пунктів.' 
Європейське право не передбачає визнання свідоцтва про за

юнчення середньої освіти для подальшого навчання в іншій дер
жаві. Кожна держава ЄС сама визначає засади і правила в цій ча
стинt. 

Визнання дипломів полягає у порівнянні програми навчання, 
оцінки набраних студентом пунктів та суплементу до диплома. 

У зв'язку з тим, шо кожен навчальний заклад і кожна держава 
ЄС сама вправі встановлювати правила визнання диnломів,- на 

1 Gшкm·z-Sta.\·iak Gabt·iela. Edнkacja w Unii Eшopejskiej. Poradnik.- Rra
k6w. 2004.- S. 21. 

2 http:/ /cedcfor .cu. int/tran sparency /ccrtsupp.asp; 
htt:ww\v.buwiwm.edu.pl/sdd/index.htm 

_; htt:eнropa.eu.int/coшm./education/programmcs/Socratcs/ects-en.html 
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нрактищ це означає, що випускник мусить самостійно клопотати 
про визнання його диплома. 

Згадана Болонська Декларація J 999 р. передбачає створення до 
2010 р. Європейської системи вищої освіти з відкритими для мо
лоді кордонами, а також системою визнання дипломів, до чого вже 
приступили 8 держав: Норвегія, Німеччина, Голландія, Ірландія, 
Іспанія, Швейцарія, Австрія й Польща.' 

Для прискорення процесу гармонізації практики в різних дер
жавах ЄС визнання дипломів у рамках Європейської Комісії ство
рено спеціальний центра (National Recognition and lnfonnation 
Centre). Цей центр допомагає державам- членам ЄС ефективно на
лагоджувати між державами співпрацю в питанні визнання дипло
мів. В кожній державі- учасниці ЄС є філіал цього центру.' 

Особливе місце займає питання визнання дипломів із метою 
особи займатися професійною діяльністю за межами своєї держа
ви. На рівні ЄС таке визнання відбувається на підставі прийнятих 
директив ЄС. Значна частина професій в ЄС вважається такою, що 
регулюється спеціальними нормами. В різних державах кількість 
їх різна: в Німеччині- 90, Фінляндії- J О, в Польщі аж 308, в решті 
державах, як правило,- по І 003 

Отже, ЄС дотримується позиції, що держави - країни Союзу 
мають максимально сприяти тому, щоб кожна молода людина з 

країн Союзу могла без перешкод здобувати освіту, в тому числі і 
вищу юридичну, в будь-якій державі цього об'єднання. Проте є 
факти дискримінації при спробі молодих людей навчатися не у 

своїй державі. Так, французька студентка Gravier, яка навчалася в 
Бельгії, оскаржила вимогу влади платити за навчання тільки сту
дентам, які не мають бельгійського громадянства. Студентка вва

жала, що така вимога є дискримінаційною щодо громадян небель
гійського походження, які повинні платити за навчання. Вироком 
Європейського Суду з прав людини було задоволено скаргу Gra
vier. Суд вказав на неприпустимість встановлювати будь-які нор
ми, в тому числі і щодо навчання, які були би дискримінаційними 
стосовно інших національностей. Трибунал послався на ст. 39 
Трактату про заснування ЄС, що вільний доступ громадян ЄС до 

1 Gancш·z-Stasiak GаЬгіеІа. Edukacja w Unii Europejskiej. Poradnik.
Rrak6w, 2004.- S. 35. 

1 www.enic-naric.net 
3 Gancarz-Stasiak Gabriela. Цит. nраця.- S. 37. 
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освіти - це одна з головних умов вшьного переміщення людських 
сил у межах території ЄС.' Трибунал у мотивуючій частині цього 
вироку дав визначення самого поняття професійної підготовки: 

<<Будь-яка форма підготовки до набуття кваліфікації у визначеній 
професії або до визначеного виду діяльності, або яка пов' язана зі 
здобуттям особливих осягнень при виконанні такої професії». От
же, це означає, що таке тлумачення є поширеним і воно стосується 

не тільки отримання вищої освіти, але і середньої чи середньо
спеціальної. Цей вирок і на сьогодні не втратив силу. 

Численні довідники, які роз'яснюють порядок та існуючі пра
вила в Англії для здобуття такої освіти звертають особливу увагу 
на таке: 

- перш ніж розпочати кроки щодо здобуття юридичної освіти 
в Англії слід з' ясувати для себе, чи англійський диплом юриста 
буде визнано в своїй державі (багато держав уже давно прийняли 

відповідні акти про визнання таких дипломів); 
- можна вивчати право в будь-якій частині Англії, але слід 

пам'ятати про існування в Англії трьох окремих систем права: Ан
глії й Уельсу, Шотландії і Північної Ірландії, які мають між собою, 
хоч і не істотні, але все-таки певні відмінності; 

- вивчення права можна обирати різного рівня: від річних кур
сів для професійної підготовки після отримання кваліфікації адво
ката-баристера або обрати з-посеред широкої гами курсів так звані 
подипломні (postgraduate), що базуються на академічній програмі 
вивчення права (taught), а також можливість спеціалізації у ви
вченні окремих галузей права (reasearch-based).' Тут можна вивча-
ти: цившьие, торгове, авторське, трудове, міжнародне, морське й 
сопіальне право, права людини. Як правило, від кандидатів на такі 
курси очікують диплома про здобуття вищої юридичної освіти з 
добрими або відмінними оцінками (upper-second-class). 

Для Англії характерним є наявність широкого спектру різних 
навчальних закладів та інституцій, в яких можна здобути юридич
ну освіту різного рівня і плану. Зокрема: 

- навчаючись на професійних курсах, можна набути кваліфі
кацію правового радника (Institute of Legal Executives (ILEX); 

- отримати диnлом із права І ступеня LLB (Bachelor of Laws); 

1 Timm Sylwia. Stidia dla kazdego - czyli dost~p do studiбw prawniczych dla 
obywateli polskich w Nicmczech // Edukacja Prawnicza.- 2005.- N• 1.- S. 52. 

2 http://www.lawsoc.org.uk. 
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- отримати ступінь академічний чи науковий (taught master's 
або research master's) (LLM - Master of Laws) у спеціальних га
лузях права (наприклад, морського, торговоt-о, міжнародного 

тощо); 
• • •v І - стушнь мапстра ангшиського права. 

В Англії на юридичних факультетах надзвичайно велика. кон-. . . . 
куренщя, тшьки за наявносп високих ощнок вступник може роз-

раховувати на успіх. Щоби вступити до навчального закладу, слід 
скласти всі п'ять іспитів на оцінку «5» або «4». 

Порядок отримапня права займатися професійною юридич
ною діяльністю особами, які здобули вищу юридіtчну освіту в 

інших країнах. В Англії встановлено певний порядок реєстрації 
осіб, які прибули з країн ЄС і мають намір займатися адвокат
ською діяльністю. Для реєстрації достатньо пред'явити диплом про 
вищу юридичну освіту та документ, який надає право працювати в 
певній професії. Крім того, особа проходить в Англії так званий 
тест нострифікації (Qualified Lawyers Traпsfer Test), а також му
сить пред' явити підтверджуючі документи наявності стажу двох 
років практичної роботи за спеціальністю.' 

Юристи, які мають більше трьох років практичної роботи, мо
жуть зареєструватися як «зареєстровані захисникю> (EU rcgistercd 
barristers); після спливу наступних трьох років практичної роботи в 
Англії такі юристи можуть набути титулу «Кваліфікованого захис

ника>> (qualified barristers). 
В Англії створено спепіальні курси за так званою «Програмою 

для молодих європейських юристію>, які веде British Council 
European Young Lawyers Scheme (EYLS). Ці курси розраховані на 
правників з ЄС віком до 36 років, що мають намір займатися 
професійною діяльністю в Англії. Протягом шести місяців інозем
ний правник проходить у Лондоні теоретичний курс підготовки, 
а також практику в адвокатських канцеляріях чи бюро правових 

радників (соліситорів). Особи, які успішно складуть випускний 
іспит з них курсів, звільняються від складання кваліфікаційного 
тесту (Law Society of England and Wales). Більшість намагається 
все-таки скласти кваліфікаційний тест, самостійно до нього го
туючись. 

Система nідготовки юристів у різних частинах королівства має 

свої неістотні особливості. 

1 http://www.lawsoc.org.uk. 
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Професійне навчання адвокатів. Навчання та пілготовка солі
ситорів і баристерів відзначається високим рjвнем організованості 
та якості. Головними актами, що стосуються nідготовки цієї кате
горії правників, є внутрішні акти Правничого товариства Англії та 
Уельсу і Ради баристерів (Law Society of England and Walcs, The 
Ваг Council) 1997 та 2001 років.' 

Про те, яка увага приділяється в Англії підготовці правників
практиків, може свідчити хоча би такий фрагмент документа Де
партаменту освіти і підготовки, присвяченого правилам професій
ної підготовки: нЗ метою створення і гарантування якості наданих 
нравових послуг баристери повинні у досковалювати 1 одночасно 
розвивати та поглиблювати свої пізнання в окремих галузях про

фесійних знань».' 
Загальна підготовка у вигляді курсів, проведення лекцій тощо 

здійснюються спеціалізованими фірмами, товариствами, фунда
ціями, університетами та іншими освітніми інституціями. Само
врядні органи адвокатури як організатор і координатор цього 
процесу визначають напрям і характер підготовки адвокатів. Як 
правило, така підготовка є платною, але в Англії керівництво 
адвокатурою робить їі доступною для адвокатів-початківців. 

Інший вид підготовки або їі організації: кожна канцелярія адво
катів намагається самостійно й систематично підвищувати профе
сійний ршень своїх працівників. 

Навчання адвокатів в Англії не обов'язково має проводитися 
тільки з використанням наперед визначених форм. Так, обов'язок 
навчання можна реалізувати підготовкою й публікацією наукової 
статті з питань професійної діяльності, написанням дисертації 
ТОЩО. 

У межах англійської системи професійної перепідготовки адво
катів (Continuing Proffessioпal Development) кожен соліситар зо
бов'язаний набрати кожного року необхідну кількість пунктів (ба
лів) у нроцссі такого навчання. Організатор проведення підготовки 
зберігає облікові документи про відвідування адвокатами занять 
на випадок необхідності їх пред'явлення у відповідні органи адво
катури-' 

1 Michalo-и'ski Andrzej. Szkolicnic zawodowe adwokat6w na Swtecte // 
Palestra.- 2003.- N2 3 -4.- S. І 33. 

2 Там само. 
3 Там само.- S. 135. 
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В Англії суворо контролюється постійне підвищення професій
ного рівня адвокатом й у разі нехтування адвокатом цього обо
в' язку може призвести навіть до зупинення його права займатися 
практичною діяльністю. Навіть відсутність необхідної кількості 
пунктів щодо такої підготовки є підставою для порушення дисци
плінарної відповідальності. 

Самоврядні органи адвокатури Англії не складають детальних 
навчальних програм із підготовки адвокатів, лише загальні теми з 
різних галузей права. Адвокат може сам собі скласти план такої 
підготовки, виходячи із загальної тематики, визначеної керівни
цтвом адвокатури. В тематичних планах підготовки акцентується 
увага на вивченні проблем із різних галузей права, наприклад, 
сучасні проблеми трудового права, авторського чи господарсько
го. Окремі теми повторюються з року в рік - щоб їх засвоювали 
нові учасники навчання. Отримання необхідних пунктів стосу
ється соліситорів першого і другого років практичної діяльності. 
Саме для цієї категорії адвокатів, окрім іншого, обов'язковим є 
викладання стандартів обслуговування клієнтів, стандартів про
фесійної діяльності. 1 

Баристери також зобов' язані засвоїти певну тематику правових 
питань. Вони мусять пройти б-годинний адвокатський тренінг. Ці 
заняття проводяться у невеликих групах, що дозволяє кожному 

учасникові брати активну участь. Питаннями таких тренінгів є: 
проблеми тактики допиту свідків, участь в дослідженні доказів, ко
ли вимагаються особливі пізнання в певній галузі науки; будова си
стеми доводів і аргументації у судовій промові, промова перед су
дом присяжних, питання оскарження судових рішень. 

Обов' язково вивчаються етичні норми професійної діяльності 
адвокатів. Мета такого навчання: навчити адвокатів в різних ситуа
ціях правильно оцінювати й застосовувати етичні норми. 

Питання з європейського права не вивчаються окремо, а вплі
таються в програму інших дисuиплін. 

Перевірте свої зпаппя 

І. Що таке Болонська Деклараuія? 
2. Що вам відомо про умови здобуття в Англії юриJJ.ичної освіти? 
З. Які особливості професійного навчання правників в Англії? 

1 Michalowski Andrzej. Szkolienie zawodowe adwokat6w na Swiecie /І 
Palestra.- 2003.- No 3-4.- S. 137. 
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4. Яка існує система здобупя юридичної освіти студентами з країн ЄС? 
5. Що означає «Нострифікація дипломів»? 
6. Який існує в Англії nорядок визнання диnломів про здобупя юри

дичної освіти осіб з країн ЄС? 
7. Який існує в Англії порядок допуску осіб з країн ЄС до виконання 

адвокатських функцій? 
8. Які існують в АнrліJ фонди допомоги правникам з країн ЄС, які на

магаю1ься здобути право займатися nрофесійною адвокатською діяльністю? 

7. Співпраця адвокатури Англії 
з адвокатурами Європейського Союзу 

МіJІСнародні адвокатські організаціі: Проблемами уніфікації 
законодавства країн ЄС у частині встановлення однакових вимог 

щодо умов набуття адвокатської професії, питань, які стосуються 
нострифікації дипломів про здобуття юридичної освіти, займа
ються не тільки багато інституцій ЄС, цими питаннями займають
ся такі громадські організації, як Федерація Європейських Адоока
тур та Європейське товариство молодих адвокатів (ЕУВА). Феде

рація Європейських Адоокатур створена в 1992 р. Очолює 
Федерацію й президент (першим президентом був лондонський 
соліситарДавид Морган).' В 1993 р. у Празі утворено Європейське 
товариство молодих адвокатів. За короткий час товариство стало 
великим за кількістю його членів: понад 50 груп з різних держав, у 
тому числі і з Середньої й Східної Європи. Статут Товариства заре
єстрований у Голландії-' Ці та інші інституції здвокатур Європи 
плідно між собою співпрацюють у різних площинах і аспектах, з . . 
метою гармаюзувати правовІ положення щодо правового статусу 

адвокатур, вільного переміщення адвокатів у рамках ЄС, усунення 
законодавчих та інших бар' єрів у здобутті юридичної освіти в 
будь-якій державі ЄС громадянином з інших країн. 

Адвокатура Англії є активним учасником міжнародних адво

катських організацій. На початку листопада 1998 р. в Нью Делі 
відбувся 43-й Конгрес Міжнародного товариства адвокатів (Union 

1 Staн.'icka Ен'а. Zjazd Federacji Adwokatur Europcjskich Wiedeil, 16 19 maja 
2002 r. // Palcstra.- 2002.- No 7/8.- S. 158. 

179 http://www.lawsoc.org.uk. 
2 Stm,,icka Еи·а. Spotkanic Londyliskiej Grupy Mlodych Solisytor6w // 

Palcstra.- 1999.- N" 11.-· S. І ОО-І О І. 
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lntemationale des Avocats). Це товариство створено в 1927 р. і 
об'єднує адвокатів усього світу. Своїм завданням товариство ба
чить збереження традицій адвокатури різних держав. Мовою нарад 
визнано шість мов: англійська, французька, іспанська, німецька, 
італійська й арабська.' На цьому Конгресі англійські адвокати бра
ли безпосередню участь в обговоренні різних проблем адвокатури 
ЄС, а також проблем світового значення. 

Це товариство вивчає досвід діяльності адвокатур світу щодо 
захисту прав громадян, поширює досвід та знання серед адвокатів, 
налаrоджують взаємовідносини з об' єднаннями адвокатів різних 
держав. 

Англійська адвокатура є членом Адвокатської Організації при 
Європейському Союзі (Conseil des Barreaux de \а Communautc 
Europeenne ), яка мас своїм завданням сприяти адвокатурам ЄС в 
інтеграції до Союзної адвокатури, в яку входить 17 держав. 

Адвокатура кожної держави розвивалася на підставі своїх еконо
мічних, соціально-політичних принципах, своїх національних тради
ціях, але ця органпалія допомагає знай111 консенсус у складних про
блемах діяльності адвокатур. Остання багато здійснює різних навчаль
них програм для адвокатур держав - членів ЄС, зустрічей, видає свій 
правничий бюлетень.' Президент цієї організації обирається щорічно, і 
зібрання щороку проводяться в державі, із якої походить президент. 
У рамках права Союзу виокремлюються: І) розпорядження або 

регламенти (Verordnungen), 2) рамочні приписи або директиви 
(Richtlinieen), 3) рішення (Entscheidungen). Перші сприймаються 
громадянами як частина Ішцюнального права 1 мають, таким чи

ном, безпосередню пряму дію. Друга група правових норм потре
бують імплементації. На підставі цих рамочних норм часто змі
нюються норми, передовсім, цивільного права держав ЄС. 

На теренах ЄС створено ряд правничих інституцій, які репрезен
тують в цих країнах правників у цілому і адвокатів, зокрема. Це -
Рада Адвокатурі nравничих об'єднань ЄС (Council o/the Bars and 
Law Societies of tl1e European Union), яка утворена в 1960 р. Ця ін
ституція об'єднує адвокатури з 28 держав. 

Головне завдання цього об'єднання- виступати як единий суб'єкт 

від імені адвокатур і об'єднань правників у всіх питаннях; коорди-

1 StatPicka Еию. Posiedzenic Komitetll Wykonawczcgo Midzynarodowego 
Stowarzyszenia Adwokatw // Palesrta.- 1999.- N• 11.- S. 96--97. 

1 Anczyk Marian. Sprawozdanie z 88-ej Sesji Oglncj С:СВЕ odbyJej w Brukseli 
w dniach 23-25 kwietnia 1988 r. І/ Palestra.- 1998.- N• 8 10.- S. 128. 
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нувати діяльність адвокатур і нравничих об'єднань; організовува
ти форуми і консультаuій з питань піяльності адвокатури та прав
ників; аналізувати практику виконання адвокатської і правничої 
діяльності, вишукувати заходи для вирішення проблем, які вини

кають у практичній роботі uих структур, представляти інтереси 
адвокатів і правників в ЄС. 

Крім цього, Рада є дорадчим органом при Раді Європи і постій

ним представником у Суді з прав людини. 

Наступною правовою інституцією, яка має дотичність до діяль
ності адвокатури, є Європейська конференuія правових фірм (The 
European Сатрапу Lawyer., Association). Виникла uя організація в 
Бельгії в 1983 р. До неї входять правничі фірми з 17 держав Євро
пи. Основним завданням Конференція вважає представниuтво 
правових фірм, їх інтересів у структурах ЄС, організація зустрі
чей і семінарів з проблем застосування права, пов'язаного з ЄС; 
сприяння в підвищенні професійного рівня, допомога в друку
ванні наукових досліджень із проблем європейського права тощо.' 

Починаючи з 50-х років ХХ ст. адвокатура в ЄС неухильно пра

цює над виробленням загальноприйнятних норм діяльності адвока
тів- членів Союзу, тобто розробляються й запроваджуються в жит

тя етичні норми професійної діяльності адвокатів. Так, 1956 р. Між
народна Організація Адвокатів (lпteшational Bar Assotiaton) схва
лила в Осло Міжнародний Кодекс Етики (Code of Ethics). Саме цей 
Кодекс мав вuжливе значення для врегулювання засад професійної 

діяльності адвокатів за кордоном. Згодом, в 1964 р., цей Кодекс бу
ло новелізована в Мехіко та в 1976 р. у Стокгольмі. 

Цей Кодекс мав бути зразком нравових і етичних засад діяль
ності адвокатур - членів ЄС. 16 вересня 1977 р. Рада Адвокатур 
ЄС прийняла декла·рацію, яка містить головні засади, на яких 
мають формуватися етичні кодекси адвокатур держав - членів ЄС. 

28 жовтня 1988 р. у Страсбурзі було прийнято Загальний Кодекс 
Правил для адвокатів країн Європейського Союзу. Ці правила міс
тять відносно детальну реr .. 1аментацію діяльності адвокатів поза 
межами своєї держави, але на території держави - члена ЄС. 

Принципи Загального Кодексу мають інтегруватися в законодав
ство про адвокатську діяльність держав- членів ЄС. 

Кожна держава по-різному чинить: наприклад, Ірландія при
іtІJяла повністю uей Кодекс, замінивши ним чинний там до тих пір 

1 Eнrorcjskie organizacje pra,vniczc // EdLІkacja Prawnicza.- 2005.-5.- S. 15. 
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кодекс; в Англії - існуючий кодекс істотно перероблено відповід
но до Загального Кодексу; в Голландії, Данії, Португалії і Бельгії
діють існуючі там кодекси, а такою ж мірою і Загальний Кодекс; 
у Франції, Італії й Греції- кожна регіональна палата адвокатів ви
рішує питання щодо адаптації чи інкорпорації європейських засад 
адвокатської етики. 

Адвокати держав - учасниць ЄС отримали право скористатися 
так званою Міжнародною реєстрацією професійної діяльності. Така 
Реєстрація здійснюється місцевою палатою адвокатів за заявою за
цікавленого адвоката. Такий документ посвідчує державну прина
лежність адвоката, а також його право займатися адвокатською 
діяльністю на території інших держав - учасниць ЄС. Щоправда, не 
всі держави - учасниці ЄС запровадили таку реєстрацію.' 

Розроблено подібний зразок чи модель такої реєстрації і щодо 
держав -спостерігачів ЄС. 

Відповідно до ст. І Директиви Ради ЄС N2 77/249 від 22 берез
ня І 977 р., у справі регулювання ефективного використання 
адвокатами своєї професії для нада~ня послуг, законодавство дер
жав може встановлювати додаткою вимоги щодо представлення 

певних докумеІПів про надання окремих послут. Виходячи з Дирек
тиви, адвокатом слід вважати кожну особу, яка наділена правом 
займатися такою діяльністю, незалежно від того, як така профе
сійна діяльність називається в тій чи іншій державі, а шд поняттям 
адвокат слід розуміти назви цієї професії, прийняті в державах -
учасницях ЄС: Бельгія - А vocat- Avocaat; Данія - Avokat; Франція -
Avocat; Голландія- Avocat; Ірландія- Barrister, Solicitor; Люксем
бург- Avocat- Avoue; Німеччина- Rechtsanwalt; Італія - Avocato; 
Велика Британія - Advocate, Barrister, Soiicitor. 

Отже, адвокат користується тим титулом, який він отримав 
у своїй державі. 

Адвокат у своїй діяльності повинен дотримуватися норм етики, 
прийнятих у державі, в якій він надає правові послуги (ст. 2 Ди
рективи). 
У кінці 1994 р. Комісія ЄС запропонувала Європейському пар

ламентові та Раді nрийняти засади, які дозволили би виконувати 
адвокатську професію в інших державах Союзу, в яких набуто 
кваліфікацію. 

1 Bukala Monika. Reguly stanu adwokackiego Wsp61noty Europejskicj !І 
Palcstra.- 1994.- N• S--6.- S. 123. 
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Рада Європи праrнула закріпити норму, відповідно до якої 
адвокати, які у своїй державі склали після трирічної аплікації іспит, 
·щобували би в інших державах право на професію. Але прийняти 
такі приписи Раді Європи не вдалося, хоча ще в 1992 р. в Лісабоні 
було прийнято проект із цього питання. З того часу розпочалися 
дискусії та обмін думками в Європейській Комісії, Раді Адвокатів та 
адвокатськими спільнотами держав, із метою опрацювання проекту. 
Після тривалої роботи в кінці 1994 р. Комісії ЄС було запропоно
вано новиn проект щодо адвокатів, які змінюють місце проживан
ня на іншу державу, але і до цього часу цей проект не знайшов 
свого остаточного вирІшення. 

Рада Адвокатів ЄС запропонувала, щоби адвокат, який має 
намір займатися адвокатською діяльністю на території іншої 
держави, склав іспит, від результатів якого залежало би ріщення 
про видачу такого дозволу. Цей іспит мав би мати завдання пере
конатися в знанні адвоката права держави, в якій він має намір 

11рацювати .' 
Окрім цього, Рада Адвокатів пов'язувала таке право з наявністю 

в адвоката постійного місця проживання в державі, в якій він має 
намір надавати nравову допомогу. Після трирічного строку роботи 
адвокатом в цій державі він мав би право клопотати про внесення 
його до списку адвокатури держави за новим своїм місцем про
живання. 

Комісія значно ліберальніше дивилася на умови надання адво
катам права виконувати свої професійні функції в державах -
•шенах ЄС. Кожен адвокат мав би право протягом п'яти років ви
конувати свої функції з часу отримання дозволу. Адвокат міг би 
виступати в судах спільно з адвокатом держави, в якій відбувається 
суд. Прізвище такого адвоката слід було би заносити в окремий 
список, який би вела місцева палата адвокатів (існували: 1) окре
мий список для прибувших, 2) звичайний (нормальний) список 
адвокатів місцевої палати). 

Сьогодні також пропонується, щоби кандидат складав іспит 
ІЗ процесуального й адміністративного права та самоврядності. 
Проект передбачає можливість після складання більш широкого й 
поглибленого іспиту клопотати про дострокове занесення особи до 
r·оловного списку адвокатів. 

1 
!Jmcfnie\1'icz Tadeusz. Ad\\.·okatura w Unii Europcjskicj // Palcstra.~ 1996.~ 
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Проект Комісії також передбачає, що адвокат, який отримав 
право займатися професійною діяльністю на певний строк, має бу

ти застрахованим від імовірного спричинення ним щкоди внаслідок 
своєї діяльності. Відповідальність професійна і дисциплінарна на 
такого адвоката мала би поширюватися так само, як і на місцевих 
адвокатів. Відмову про занесення адвоката до списку палати адво
катів можна було би оскаржити. Таким адвокатам дозволено 
об'єднуватися в канцелярії, в яких були би адвокати різних націо
нальностей. Важливою умовою такого об'єднання була наявність 
у таких канцеляріях місцевих адвокатів. 

Адвокатура кожної держави, яка вступає до ЄС, задовго до оста
точного виріщення питання про П прийом веде значну роботу з 
шдготовки свого законодавства до засад законодавства про адво

катуру ЄС. 
Відновідно до ст. 7 Договору про створення ЄС на зовнішньому 

ринку держав - учасниць Союзу забезпечується вільний доступ 
товарів, осіб, послуг і капіталу. Виняток від цього загального пра
вила встановлює ст. 55 Договору, яка виключає ті види діяльності, 
які в даній державі постійно або тимчасово пов'язані з виконанням 
владних функцій. 
У цілому ряді своїх рішень Європейський Трибунал давав 

роз'яснення щодо поняття виконання владних функцій.' 
Із самого початку з'явилися проблеми інтерпретації засад віль

ного переміщення та виконання своїх функцій і, а також, чи вони 

підпадають під виняток, передбачений ст. 55 Договору. 
Договір не згадує про адвокатів, хоч запроваджує засади вшь

ного надання послуг (services) (ст. 59). Не йдеться про адвокатів і в 
ст. 52, в якій мова йде про вільне поселення з метою ведення про
фесійної діяльності. 

Різниця між свободою надання послуг і поселення з метою 
професійної діяльності полягає у тому, що перша стосується діяль
ності в іншій державі, характер має ешзодичний, тимчасовий, часто 
одноразовий, натомість друга стосується ;lіяльності систематичної 
з канцелярією, відділом чи бюро в державі, що приймає. 

Директива, яка сприяла виконанню професійної діяльності адво
ката на постійній основі в іншій державі, а не у тій, в якій отримав 

1 S'ft-•ieІ7eи,·ski 0/gerd. Wykony\vanic zawodu adwokata w Unii Europcjskicj \\,
swietle nowej Dyrektywy Parlamcntu і Rady 98/5/WE // Pa\estra.- 1999.- No 7-~.
S. 86. 
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1111' кІІаліфікаuію, була ухвалена 16 лютого 1998 р. В кінпевому 
ІfІ.rсумку вона вступила в силу 14 березня 2000 р. Директива була 
акраІі необхідною для врегулювання діяльності адвоката в рамках 
ЄС, оскільки uя проблема по-різному вирішувалася в країнах ЄС. 
Так, Великобританія з самого початку висловлювалася за вільне 
надавання правових послуг у будь-якій державі ~ члені ЄС. Доводи 
наводилися такі, що клієнт вправі вільно обирати собі адвоката, 
представника своїх інтересів. В цьому сенсі Лондон показував 
nриклад, де ще задовго nеред прийняттям Директиви працювало 
І ООО американських правників і близько 2000 європейських адвока
тІІ, виконували свою nрофесійну діяльність під титулом свого краю.' 

Франuія, навпаки, із самого початку категорично заперечувала 
nроти такого вирішення, стверджуючи, що така практика супере
чить публічному інтересові і професійній діяльності адвоката. 
Указапня титулу свого nоходження нагадувало клієнтові про те, 
що адвокат буде вирішувати його справу з nозиuій nрава свого по
JІод*ІИНІІ, що фактично неможливо. Крім того, такий адвокат буде 
lfiO'I'O · М)'ТІТИ rІІJІу3і права. Франція наполягала на тому, щоб 
U?ai/8T мІr ••наІІскорІwе використовувати титул приймаючої дер
*ІІИ. ФраиІІІІІ стимулювала адвокатів з інших держав записуватися 
до адвокатури Франції. Комісія ЄС навіть змушена була nорушити 
с'nраву nроти Франuії.' 

З цією проблемою тісно пов'язане питання про визнання дип
ломів nравника іншими державами ЄС. 

Беручи до уваги особливу місію правника в сусnільстві, із ме
тою забезпечення адвокатам можливості своєї професії в інших 
державах ЄС, Рада ЄС в 1977 р. nрийняла директиву 77/249 від 
22 березня 1977 р. щодо забезпечення свободи виконання послуг 
правниками-' Але uя Директива не вирішила nитання про визнання 
дипломів про здобутrя професії адвоката в різних державах ЄС і 
щодо nрава використання титулів, прийнятих у різних державах. Це 
призвело до створення додаткових ускладнень у виконанні адвока

тами функuій. Тому Трибунал у рішенні по справі С-340/89 Vlasso
poulou висловив свою nозицію: держави ~ члени ЄС зобов'язані 
визнавати диnломи й титули інших держав. 

1 Gromek-Brog Katarzyna. Wystarczy zwykle zaSwiadczcnic // GaZcta SЦ;do
WII. 2001.- N2 І (79). 

'Том само.- S. 21. 
'.~\І'ie,.zeи:rki 0/gеп./. Цит. праця.- S. 87. 
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З мстою забезпечення свободи надання правових нослуг в інших 
державах слід було встановити автоматичне визнання диnломів. 
Тим більше, що на це були nідстави, передбачені статтями 66 Дого
вору (свобода надання послуг) та 49 Договору (свобода переміщен
ня найманих працівників). З цією метою було прийнято Директиву 
Ради 89/48, яка встановила механізм компенсації у разі невідповід
ності у деяких державах вимог щодо підготовки правників: стосов
но вимог програми, кількості років навчання тощо. Цей механізм 
дозволяє таким державам компенсувати цю різницю встановленням 

певного адатаційного стажу чи кваліфікаційного іспиту. Заінтере
сованій особі надається право вибору щодо комвенсаційних норм, 
коли мова йде про визнання диплома й кваліфікації. 
Що стосується конкретно адвокатів, то Директива вказує: це 

професія, <<виконання якої вимагає конкретних знань національно
го права, що є необхідним при наданні порад і допомоги, 

пов'язаних з правом народу», не є <<необхідною і постійною рисою 
професійної діяльності». Право вибору компеисапійиого засобу 
належить державній владі, яка і приймає рішення. За винятком 

Данії, де вимагається адаптапійиий період, інші держави обрали 
кваліфікапійиий іспит.' 

Значения Директиви 89/48, насамперед, полягає в тому, що вона 
вимагає від держав визнання кваліфікапії, набутої в іншій державі. 
Час вимагав встановити норми, які забороняли би державам - чле
нам ЄС вносити в свое напіональнс законодавство будь-які nри

писи, які нерешколжали би вільному наданню послуг. У зв 'язку з 
uим Трибунал прийняв ряд рішень, підставою для яких служить 
ст. 7 (колишня ст. 7) Договору, яка забороняє <шсrановлення будь
якої дискримінації залежно від державної приналежності». 

Попри важливе значення згаданих Директив щодо забезпечен

ня свободи адвокатської діяльності в різних державах- членах ЄС, 
залишалося багато невирішених питань. Тому в жовтні 1992 р. на 
пленарному :шсіданні сесії Ради Адвокатури ЄС було прийнято 
проект стосовІю поселення адвокатів у державах-- членах ЄС. 

Проект базувався на трьох важливих засадах: 

І) Полегшення інтеграції мігруючих адвокатів із середовищем 
держави, що приймає, роб.'lячи такий процес щораз еластичним. 

2) Створення засобів і засад на ршні ЄС щодо регулювання 

працін спільнотах і об'єднаннях. 

1 Sн,ierzewski 0/ge,·c/. Цит. праuя.- S. 87--88. 
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3) Створення засад дисниплінарного процесу стосовно правни
ків, що практикують на терені іншої держави - члена ЄС. 
, , , Після шестирічної дискусії було прийнято Директиву Парламен
ту 11 Ради 98/5 від 1 б лютого 1998 р., якою значну кількість про
блемних питань щодо адвокатської діяльності в інших державах 
було вирішено.' Зокрема, ст. 1 встановлювала можливість правни
кові вступити до адвокатури іншої держави на основі складання 
кваліфікаційного іспиту або після відбуття практики в цій державі 
на підставі титулу, отриманого у своїй державі. Директива встанов

лювала, що така особа протягом п'яти років мала право клопотати 
про прийом до адвокатури. Директива не встановлювала жодних 
формальностей щодо вступу адвоката, залишивши це питання на 
ВІ1рішення національного законодавства. 

Адвокати, які мали намір скористатися Директивою 98/5, зобо
І'Ізані були зареєструвати свою діяльність у відповідних владних 
органах держави, що приймає. Цей факт свідчив про те, що особа, 
ІКВ маt: намір клопотати про прийом П до адвокатури, поважає 

nриnиси і 3ІИ'ІІf ui6 держави. 
"'МІеІСІТН1 ІІІ nриІіІкnі до адвокатури держави, що приймає, по

ІИНІІІ ІИІСОІІНСТОІУІІТИ титул, якиІ! вони набули у своїй державі. 
Іони не аnрІІі цеІІ титул перекладати мовою держави, що при
ІІмаr. Такі адвокати мають право надавати правові послуги зі свого 
національного права, міжнародного, спільноєвропейського та пра
nа держави, що приймає. 

Відповідно до вимог статей 2-5 Директиви, однією з умов зара
хування особи до адвокатури держави, шо приймає, є ведення неї 
практики з використанням титулу, отриманого у своїй державі. 
У зв' язку з цим не вимагається визнання диплома, виданого дер
жавою, де навчався адвокат. Запис у відповідному органі влади 

держави, що приймає здійснюється автоматично, після пред' яв
лення адвокатом реєстрації компетентною владою у своїй державі, 
що є доказом використання ним свого титулу. 

Кожна держава сама вирішує, на підставі своїх засад, яка влада 

визнається компетентною для здійснення реєстрації. В одних дер
жавах цим органом може бути міністерство юстиції, в інших - ра
да палати адвокатури або інші ради адвокатських об'єднань. 

Стаття 4 Директиви вимагає, щоби адвокат використовував 
титул однією з мов своєї держави, щоби потенційні клієнти 

1 .\'и•ierze\\·ski Olgeгd. Цит. npauя.- S. 88-89. 
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могли отримати інформацію щодо походження та кваліфікації 
адвоката. 

Частина 2 ст. 4 Директиви дозволяє державам встановлювати 
додаткові вимоги щодо інформації клієнтів: із метою зменшення 
непорозумінь, що можуть виникати з приводу титулу, яким корис
тується адвокат. 

Частина 3 ст. 5 Директиви дозволяє державам встановлювати 
певні обмеження свободи адвокатської діяльності, встановлювати 
правило за яким адвокат може представляти інтереси чи захищати 
клієнта в судових органах тільки спільно із адвокатом цієї держа
ви. Стаття 5 Директиви також передбачає право кожної держави 
передбачати особливі умови обмежень виконання адвокатами 
своїх повноважень у найвищих судах. 

Стаття 6 Директиви встановлює порядок дисциплінарної відпо
відальності адвокатів, які практикують в іншій державі. Він має ви
конувати як вимоги щодо адвокатів, встановлених в його держаВІ, 

так і правила, записані в законодавстві держави. У разі колізії цих 
правил, першість надається правилам держави, що приймає. Дирек

тива одночасно гарантує адвокатові право брати участь у виборах 
органш адвокатури в державі, що приймає. 

Частина І ст. 7 Директиви встановлює: якщо такий адвокат t!C 

виконує приписів своєї адвокатської професії, до нього можуть 
застосовуватися дисциплінарні стягнення. Про порушення дисци
плінарної сnрави nроти такого адвоката відnовідний орган інфор
мує органи адвокатури держави цього адвоката. На підставі наді
сланих документів дисциплінарної справи на адвоката органи адво
катури держави адвоката мають право звертатися ЗІ своєю думкою 

до апеляційних інстанцій щодо справи свого адвоката. 

Після завершення дисциплінарного провадження органи адвока
тури в державі адвоката порушують у себе дисциплінарне прова
дження на підставі власних приписів і процедури. Тнмчасова забо
рона займатися адвокатською діяльністю у своїй державі позбавляє 
цього адвоката займатися такою діяльністю в державі, що приймає. 

Стаття 8 Директиви визначає засади виконання адвокатської 
професії у канцелярії іншого працедавця, а саме: адвокат може за

йматися адвокатською діяльністю, працюючи в канцелярії іншого 
працівника, в об' єднанні, приватній чи nублічній фірмі, якщо дер
жава, що приймає, дозволяє таку діяльність адвокатам, які у вста
новленому порядку зареєстровані на nідставі титулу, якого здобу

ли у своїй країНІ. 
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. , .Директива передбачає можливість адвокатові оскаржувати не
.-окну ·відмову в реєстрації чи у разі порушення проти нього 
,ІИсциплінарного провадження (ст. 9). Ця норма зобов'язує держа
ІМ ЄС створити у своєму законодавстві систему оскарження й апе
nmії, а також визначити систему судів, які розглядатимуть такі 
скарги адвокатів. 

Директива відносно повно регулює питання зрівняння адвоката 
з правами адвокатів держави, що приймає (ст. 10). Якщо адвокат 
ІІАмається практикою в такій державі протягом не менше трьох 
років, використовуючи свій титул безперервно, то він звільняється 
від кваліфікаційного іспиту чи адаптаційного строку. В своєму рі
шенні у справі 130/88 Vап de Bijl Європейський Трибунал указав, 
що під безперервним строком роботи такого адвоката слід розумі
ти працю, за винятком відсутності на роботі у разі короткої хвороби 
чи виїзду на святкові дні і, крім того, якщо адвокат не займався 
такою діяльністю в цей період в іншій державі. 

Ад8окат пред'являє відповідним владам держави, що приймає, 
ДОІС)ІМІНТМ бt3порервного виконання ним функцій адвоката, під
~'ІН свою nрактику матеріалами проведених справ. Крім 
тоrо, ІдІОІІТ, ккиІІ nрактикує під своїм первісним титулом, здобу
тнм у своІ'ІІ державі, може в будь-який час клопотати про визнання 
динлома, иідновідно до Директиви 89/48, з метою ведення практи
МИ під титулом, установленим в державі, що приймає. 

Частина З ст. 4 Директиви встановлює особливий випадок, коли 
адвокат може отримати право вступу до адвокатури держави, що 

nриймає, і право ведення практики під титулом даної держави, не 
будучи зобов'язаним до виконання умов, передбачених ст. 4 ч. 1 
Директиви. Це: 

1) коли відnовідний орган держави, що приймає, визнає істотну 
і Іюстійну діяльність адвоката у засвідчений nеріод, коли цей адво
кат виявить особливі знання науки і професійного досвіду, по
в'я:Іаного з правом держави, що приймає, а також засвідчить участь 
у семінарах, курсах, що стосувалися вивчення права цієї держави, 
включаючи професійне право й деонтологію; 

2) коли належний орган визначить здатність адвоката до само
стійного виконання під титулом цієї держави. Рішення про відмову 
у 'Івіnьненні адвоката від виконання обов'язків, передбачених ч. І 
ст, 4 Директиви мусить бути умотивоване і може бути оскаржено. 

Частина 4 ст. 4 передбачає підстави відмови в заяві адвоката 
у•Ішадках, коnи є підстави вважати, що допуск правника до вико-

\35 



ристання титулу держави, що nриймає, загрожує nорушенням nуб

лічного nорядку, особливо у виnадку nорушення дисциплінарного 
nровадження, наявності скарги щодо дій цього адвоката тощо. 

Норми Директиви дозволяють таким адвокатам бути членами 
спілок чи об'єднань. Стаття 52 Договору та ч. l ст. ll Директиви 
надає можливість адвокатам, які здійснюють nрактику nід титулом, 
отриманим у своїй державІ, створювати в державі, що nриймає, 
філії й агенції груn, які існують у своїх державах. Держава, що 
nриймає, не може вnливати на форми й структуру об'єднань, що 
існують в шших державах, а що стосується відкриття в цій державі 
філій чи агенцій, то адвокати мають керуватися законодавством 
цієї держави. 

Частина З ст. 11 дозволяє створювати nравникам різних держав 
міжнародні nравничі сnілки. Форма таких сnілок залежить від за
конодавства держави, що nриймає. 

Адвокат, який має намір nрактикувати nід титулом, отриманим 
у своїй державі, інформує відnовідні органи, що він є членом nев
ної сnілки у своїй державі і nодає необхідні про це документи. 

Стаття 11 nередбачає можливість створення сnілок з об'єднан
ням осіб різних nрофесій. Такий вид сnілок дозволений тільки 
в Німеччині та Голландії і заборонений в інших державах ЄС. 
Однак, Директива, із метою незалежності виконання адвокатської 
nрофесії,' вимагає, щоби в усякому разі такі спілки очолювалися 
особами, які мають право займатися адвокатською діяльністю. 
У nротивному разі Директива дає право державі ввести обме
ження щодо адвокатів, яке nолягає в тому, що на них не будуть 
nоширюватися норми Директиви, а тому, щоби отримати згоду 

на ведення практики, мусять відмовитися юд членства в таких 

спtлках. 

Одночасно Директива nередбачає винятки, коли сnілка може 
вважатися такою, що відповідає вимогам приписів, хоча й і не 
очолює адвокат. І(е, коли ;-і очолює не адвокат, але: 

І) він має можливість розпоряджатися капіталом спілки повні
стю '4:и частково; 

2) коли має право вживання назви, nід якою спілка практикує; 
З) коли de facto чи de iure може nриймати рішення щодо існу

вання спшки. 

1 Ja'.1-'0гski Cz. NiczaJeZnoSC wykonyw·ania zawodн adwokata w Swictk 
regulacji prawnych europejskich і polskicl1 І/ Palestra.- 1996.- N" 7-8.- S. 57-66. 
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",Стаття 16 Директиви надала державам ЄС час до 14 березня 
1000 р. з метою приведення свого законодавства у відповідність до 
-о\' Директиви. 
ov Європейське законодавство про адвокатську діяльність поши
рІОЄ свою дію і на Англію, тому в цій частині багато новел. Так, 
кожен адвокат країн ЄС може подати документи на прийнятrя 

ІІого до адвокатури Німеччини. Для цього він подає управлінню 
10стиції підтвердження громадянства країни ЄС, документ про свій 
статус адвоката. 

·" .ТІІІСИЙ адвокат використовує професійну назву своєї країни, 
ІІ!ІІІСОЖ може використовувати «член палати адвокатіВ>>. Не може 
ТІІСИІІ адвокат писати у своїх формулярах «адвокат європейський». 
Якщо його визначення за терміном його держави однакове з німе
uwим, то він мусить додатково зазначати, до якої належить палати 
loQIO\CBTiB. 

Після прийнятrя цього адвоката до палати адвокатів на нього 
nоширюється частково Закон про адвокатуру, а також щороку він 
мrtl1111o ПJІМСТІІЛІІТИ 11 ідтверджен ня про перебування в адвокатурі 

ОІОІІІІР*ІІІІ· 
.·" дІІІІІІІrИІІ ІІА 21 грудня І 988 р. надає право країнам ЄС вима
І'ІТИ ІІА ІдІІОІСІТіІ, акі мають намір клопотати про прийняття їх до 
ІІДВокатур інших держав, скласти кваліфікаційний ісnит перед тією 
самою комісією, перед якою складається нормальний кваліфіка
ціІІний іспит. 

Впровадження цієї Директиви в життя англійської адвокатури 
nідтверджено відnовідними приписами: Qualified Lawyers Traпsfer 
Regulation Act 1990 р. Він стосується, перш за все, соліситорів. 
Ісnит має два варіанти, залежно від того, чи особа має намір всту
пити досоліситорів чи до баристерів. 

Іспит має два письмових завдання, кожне з яких триває три 
ГОАИИИ, одне - про господарське і цивільне право, друге - про су
довий процес. У сна частина іспиту стосується звичаєвого права. 

Баристери передбачили свій власний регламент іспиту, подібно 
до регламенту соліситорів.' 

СоціШІьне страхування адвокатів ЄС. Однією з проблем є 
відсутність чіткого врегулювання переліку нормативних актів, які 
застосовуються в кожній державі в частині страхування адвокатів 

1 Martin Raymond. Na pocz'(tku Ьу!а r6znorodnosc ... І/ Jednolitosc prawa 
•ч<lowcgo cywilnego ajcgo odrфnosci krajowe.- Lublin. 1997.- S. 135. 
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:J .інших держав, оскільки в різних державах існує істотна відмін
НІСТЬ. 

На території цих держав застосовується законодавство, яке ре
гулює державне страхування та приватне. В 11 державах ЄС існує 
система приватного страхування із самостійними фондами. Але і в 
цих державах (серед цих норм) є істотна різниця щодо умов стра
хування, ризику, розміру внесених платежів тощо. Пропонувалося 
створити єдину касу для всіх адвокатів, але така пропозиція не 
знайшла підтримки. 

Європейська Комісія представила в 1998 р. пропозиції щодо вне
сення змін до розпорядження 1408/71 із метою його спрощення при 
застосуванні страхування адвокатської діяльності. Але для внесен
ня таких змін має бути досягнуто одностайність, якої поки що нема. 

Загальною засадою страхування є страхування тільки в одній 
державі. Проте із цього загального правила є винятки. Насамперед, 
це стосується працівників, які направляються у відрядження в ін
шу державу. 

Відповідно до частини І ст. 14 розпорядження Ради 1408/71, пра
цівник, який постійно працює в організації на території держави -
члена ЄС, але який направляється для виконання роботи в іншу 
державу - член ЄС, підлягає законодавству першої держави за 

умови: 

І) що таке виконання роботи не перевищує 12 місяців; 
2) якщо така особа не направлена замість іншої особи, в якої 

закінчився строк перебування. 
Наприклад, англійські адвокати, направлені з Великої Британії 

до Італії на строк - один рік, відповідно до ст. І 4 Розпорядження 
1408/71, в подальшому мають відносини з працедавцем у Великій 
Британії, де і за них сплачують відповідні відрахування, страхові 
платежі. Розпорядженням 582172 встановлено обов'язок видавати 
відповідними органами держави, з якої прибув адвокат, формуляр 
Е-1 О І, яким підтверджується факт сплати за працівника необхід
них платежlВ. 

У разі продовження строку перебування адвоката, на який він 
направлявся, але не більше ніж на загальний строк 12 місяців, за
конодавство першої держави підтверджує свою згоду на таку 
працю, а працедавеuь пред'являє державі, що приймає, формуляр 
Е-1 02. Остання може з ним погодитися або ні. У разі незгоди адво
кат з Англії мусить платити в Італії страхові платежі з моменту 
настання закінчення формуляру Е-1 01. 
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. " Неnорозумінь із цього приводу ·- до~татньо. Скажімо, напри
~. що Директиву 98/5 заnроваджено в Італії тільки 2 лютого 
ZDOI р.). 
" Існують значні відмінності в розмірах платежів у різних держа
~. Наприклад, в Італії сплачують 16,5% заробітної rшати (ддя nра
цівників, що працюють за трудовим договором), а в Англії- ll %. 

Перевірте свої аиапия 

І. Що вам відомо про Федерацію Євроnейських Адвокатур? 
2. Яка мета створення Євроnейської Конференції nравових фірм? 
3. Що слід розуміти nід уніфікацією законодавства про адвокатуру 

краін ЄС? 
4.· Охарактеризуйте Міжнародний Кодекс Етики. 
5. Що означає свобода адвокатських nослуг на території ЄС? 
6. Охарактеризуйте засади страхування адвокатів в Англії. 
7 . .Які органи ЄС і як саме впливають на nроцес інтеграції адвокатур 

qrrн ~ІропоИськоr спільноти? 

',_,,, 
·,.n, ~ ·1' 

8. Участь адвоката у цивільному процесі 
Судове представництво - це учинення будь-якою особою (nред

ставником) процесуальних дій від імені і в інтересах сторони або 
третьої особи у цивільній справі. В англійському праві існує декіль
ка різиовидів представництва залежно вщ шдстав його виникнення. 

Судове представництво поділяють на: І) представництво, яке 
випливає з прямої вимоги закону, 2) представництво заінтересова
них осіб, які не можуть бути встановлені, 3) представництво бене
фіuіатора, 4) представництво померлої особи, 5) процесуальне 
представництво недієздатної особи. 

Перший вид представництва має місце в основному при захисті 
групових інтересів. Законодавство Англії передбачає можливість 
ІІред' явлення позову в суді від імені групи людей, які мають спіль
НИЙ інтерес, однією чи декількома особами - як представниками 
нід групи людей (Правило 19.6). Інститут групового провадження 
кідрізняється від типового для країн континентальної Європи ва
ріанта захисту колективних інтересів своєю універсальністю.' Він 

1 ЄJrисеев Н. Г. Цит. праuя.- С. 494. 
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може бути використаний у будь-яких сферах соціальних відносин, 
де виникають конфлікти, що зачіпають питання права чи факту, за
І'альні для значної кількості осіб. Колективним може бути не тіль
ки позивач, а й відповідач. До ведення таких справ допускаються 
не тільки організовані групи (профспілки, кооперативи, асоціації), 
а й особи, між якими немає правових чи особистих зв' язків. 

Інститут групового провадження в Англії виник ще в ХІІ ст. 
У 1199 р. священик Барквся пред'явив позов до прихожан із при
воду своїх прав на пожертвування.' 

Друтий вид судового представництва є важливим в тих випад
ках, коли під час розгляду цивільної справи суд установлює, що 
зачіпаються істотні інтереси особи, місцеперебування якої вста
новити неможливо. Наприклад, коли право на спадок може мати 
особа, яка ще не народилася. В такому випадку суд може призна
чити цій особі судового представника. 

Представництво бенефіціара - це участь у цивільному процесі 
як сторін довірчого власника, виконавця заповіту тощо. За загаль
ним правилом, винесені судом рішення поширюють свою дію і на 
беніфіціаторів. 

Представництво померлої особи врегульовано розділом другим 

Правил цивільного судочинства. Якщо помирає позивач, суд може 
розглядати справу у відсутності особи, яка представляє майно по

мерлого, або nризначити представника uього майна (Правило 19.8.1 ). 
Коли ж помирає відповідач, провадження повинно здійснюватися 

або nроти nредставників померлого, або проти майна померлого. 
Позивач при цьому мусить просити суд про призначення представ

ника цього майна (Правило 19.8.2). 
Процесуальне представництво інтересів недієздатних осіб є ха

рактерною особливістю англійського цивільного процесу-' Суди 
не виносять у порядку заочного розгляду справи судов І рІшення 

проти недієздатної особи доти, доки для відповідача недієздатної 
особи не буде призначено судового представника (gнardian ad 
litem). До числа таких осіб (person нnder disability) відносять непов
нолітніх (children), тобто осіб, що не досягли 18 років, і тих, хто 
відповідно до закону 1959 р. (Meпtal Health Act) через психічну 
хворобу визнані недієздатними (patients) у частині розпоряджатися 

1 Елuсеев Н. Г. Цит. nраця.- С. 496. 
1 Пvчинский В. К Английский гражданский процесс. ОсІ-ювньІе nонятия, 

лринuИnьІ и институтhІ.- М., 1974.- С. 85. 
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МІМfІ майновими nравами. Недієздатна особа nозбавлена можли
Мrt nред'являти nозови, встуnати в розnочатий nроцес. За таких 
ІІІtб діють їх представники. 
tn .За загальним nравилом, недієздатні особи не можуrь вестн в су
;ах свої сnрави, а тільки через своїх процесуальних nредставників 
(litigatioп ftiends). Але із цього правила є винятки: суд може дозво
nити неповнолітньому вести справу без nредставника (Правило 
21.2.3). При цьому суд повідомляє про таке рішення судового nред-
0\'ІІІІиика. Цей виняток не стосується недієздатних через хворобу. 

Будь-яка дієздатна особа може бути процесуальним nредстав
tІИІІОМ недієздатної особи, але nередбачається усе-таки, щоби така 
особа мала певні родинні чи інші близькі відносини з неnовноліт
ніІІІ чи недієздатним взагалі. 

Щодо судових nредставників не існує єдиної назви. Якщо недіє
!ДатниІ! вистуnає nозивачем, його nредставник називається next 
floiond. Він не є стороною по сnраві, але несе відnовідальність за судо
ІІ ІІf11ІІТИ, ~кі сторона згодом буде комnенсувати з коштів представ
•ІІІrО 1 оуді. Коnи ж недієздатний є відnовідачем, його представ
--....,.. JІІІаrdіІІІ ad litem. Це!! nредставник за судові витрати 
УІМ М81.11101Ідаt., ,. аим•тком, коли він діяв явно неправильно. 

Як nрваиnо, інтереси nсихічно хворих nредставляють їх опікуни, 
1 неnоІІноnітніх - їх батьки чи оnікуни. Для таких видів nредстав
ництва нема необхідності в спеціального роду nостанові суду на 
представництво. Хоча така nостанова інколи виноситься судом, 
~кщо, наnриклад, у nроцесі розгляду сnрави сторона стає недієздат
ною. Суд виносить постанову про nризначення для такої особи 
nредставника. За відсутності такої лостанови суду nредставник на
буде прав, якщо в канцелярії суду буде зареєстровано ряд докумен
тів: nисьмова згода особи бути представником недієздатного пози
вача· чи відповідача, коnія судового акта, що покладає на нього 
обов'язок nостійно турбуватися про недієздатну особу, а також сер
тифікат соліситора. В сертифікаті вказується, що соліситорові ві
домо про неnовнолітній вік або про недієздатність особи, що в неї 
нема постійного опікуна, а той, хто має стати nредставником, не має 
своїх особистих інтересів у даному процесі. Такий сертифікат не 
вимагається, якщо в недієздатної особи є постійний опікун. 

Якщо батьки чи оnікуни неповнолітнього не висловлять бажан

ня або їхні інтереси в сnраві неповнолітнього бу дуть різними, ви
никає необхідність знаходити представника. Неnовнолітня особа 
може звернутися до будь-якої дорослої дієздатної особи з пропо-
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зицією бути ії представником, а також до так званого офіційного 
представника саліситора -судового '!иновника, який має обов'я

зок надавати допомогу недієздатним. 
В англійському процесі нема такої суворої вимоги судового 

представництва адвокатами, як це є у Франції чи ФРН, проте це не 

применшує зна'!ення такого представництва. 

Серед представництв в цивільних справах найбільш широке має 
представництво адвокатами. 

Надання юриди'!ної допомоги в суді в цивільних справах здійс
нюється як соліситорами, так і баристерами. 

Повноваження еопіситора в цивільному процесі визначається 
обсягом повноважень, визначених дорученням. 

Баристери вправі брати участь у цивільних справах в Палаті 
Лордів, Судовому комітеті Таємної ради, Апеляційному й Висо
кому судах. 

Соліситар розпочинає процесуальні дії, шоб порушити цивіль
ну справу, після видання Високим судом наказу про виклик відпо
відача до суду. Отримавши такий наказ, відповідач з' являється до 
суду, шо оформляється відповідним меморандумом, підписаним 
стороною або їі соліситором. Після цього викладаються міркуван
ня процесуального характеру, в тому числі й вщводн. 
У підготовчій частині процесу, яка відбувається під безпосеред

нім наглядом і керівництвом помічника судді і в якій сторони об
МІнюються процесуальними паперами, солtситор вІдпоюдача та

кож може представити пояснення на позов. 

Щоб домогтися визнання стороною тих чи інших істотних для 
справи обставин, а також встановити, що є основним у їх nозовних 

вимогах, які заnеречення, соліептори вправі порушувати питання 
про письмове опитування сторІн. 

Перед одержанням вказівки суду про дальший рух справи бари
стерові надсилаються процесуальні папери з метою одержання від 
нього консультації щодо питань, пов'язаних з підготовкою справи 
до розгляду. Він висловлює думку щодо повноти процесуальних 

паперів, обгрунтовує необхідність внесення змін і доповнень, а 
також вчинення інших дій, виходячи з встановленого ним предме

ту доказування і сукуnності фактів, які він має доводити в судово
му засіданні. Одночасно він вирішує питання, як він здійснювати
ме доказування. 

При використанні показань свідків баристер ознайомлюється з 
ними і, якщо свідок не може прибути до суду, nорушує nитання 
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"аро допит цього свідка '3а місцем нроживання. У позовах, що ви
•икають із договірного права, основними докюами є письмові до
'tІJІменти. Для їх приєднання до справи ставиться питання про ви-
111'1)' ·наказу щодо третьої особи, про явку П до суду з необхідними 
дОІС)'Ментами. Таким же чином отримуються документи від другої 
сторони. 

Помічник судді, до якого надійшов запит щодо дальшого руху 

справи, поряд з іншим, вирішує питання про місце, день і час роз
гляду справи в судовому засіданні з участю чи без участі присяж
них засідателів. 

Саліситор сторони може порушити питання про відстрочку роз
гляду справи, а суддя - покласти на його сторону додаткові судові 
витрати. 

Неявка саліситора та сторони не перешкоджає розгляду спра

ви та прийняттю рішення. Але в цих випадках вони можуть звер
нутися до суду протягом семи днів про скасування заочного рі
шення. 

Баристори мають монопольне право вистуnати в аnеляційній 

Інотанuіt та в Палаті лордів. 
Сторона вручає заяву про апеляцію, що зобов'язує адвоката 

ІПСЛІІНТВ nред' явити протягом семи днів аnеляцію. З цим він nодає 
до Апеляційного суду офіційну коnію рішення, що оскаржується, 
або наказ та дві копії своєї заяви про аnеляцію, із відміткою про 
сnлату державного мита. Протилежна сторона та ії адвокат вnраві 
подати зустрічну аnеляцію про зміну рішення чи наказу. 

Ні сторони, ні адвокати сторін в апеляційній інстанції не мо
жуть виходити за межі аnеляції щодо nравових nідстав скасування 
чи зміни рішення. 

В англійському праві немає обов' язково го nредставництва сто
рін у цивільному процесі, але це не зменшує ролі англійських ад
вокатів у цивільному процесі. 

Дії coлicucmopa в неспірних справах. У справах про неспірні 
взаємовідносини (наприклад, в частині дарування, куплі-продажу 
нерухомості) у минулому було виключною компетенцією барис
терів. Але з другої половини XVIII ст. визнано таке nраво і за со
ліситорами. Доходи по таких сnравах для адвокатів значні, особ
лив.о в справах про продаж нерухомості. Кожна сторона наймає 

собі соліситора, який готує всі необхідні для продажу документи. 
У таких снравах, шоби підготувати необхідні документи, треба 
дуже добре знати цілу низку інститутів цивільного права та про-
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вести певні дії з метою отримання тих чи інших підтверджуючих 
даних, документІВ. 

Дії адвокатів у спірних справах. Ці дії поділяються на консу
льтації та на безпосередню участь у судових спорах. Роль адвоката 
в цих справах -дуже велика. В Англії не існує спеціального коди

фікованого кодексу процесуальних норм, а є лише сукупність 
норм, які виробила судова практика. Отже, кожна така справа мо
же опиратися або на ці норми, або на інші, які мають преюдицію 
для вирішення справи. Адвокат має покликатися на велику кіль
кість судових рішень з аналогічних справ. Можна тільки уявити, 
скільки треба адвокатові nрацювати, щоби не був для нього неочі
куваним nевний вирок чи рішення суду. 

Дуже важливо nродумано підібрати до справи свідків. Соліси
тар має так підготувати докази, щоби баристер легко міг користу
ватися ними nід час nроцесу. Ось чому еоnіситора називають «ве
ликим техніком англійського процесу». 1 

Перевірте свої знання 

1. Що означає вислів «судове представництво»? 
2. Які існують в Англії види судового представництва? 
3. Що таке судове представництво бенефіціатора? 
4. Що вам відомо про виникнення інституту групового судового про

вадження? 

5. Хто може бути судовим nредставником особи, місце знаходження 
якої невідоме? 

6. Як розмежовано повноваження соліситорів і баристерів стосовно 
участі у цивільних справах? 

7. Що таке спірне і неспірне цивільне nровадження? 

9. Адвокат у кримінальному процесі 

Організація обвинувачення й захисту в Англіі: Якщо в більщо
сті держав Європи інститут обвинувачення та захисту означає, що 

мова йде про nрокуратуру й адвокатуру, то в Англії це не так. Тут 
фактично майже у кожній кримінальній справj кримінальне пере
слідування може здійснюватися приватними особами - потерпіли-

1 Licl1fszajn Leon. Organizacja adwokatшy angc!skiej /І Pa!cstra.- 1939.- S. 214. 
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ми, а органи поліції, яю часто порушують кримінальне пересліду
мння, діють фактично на тих самих підставах, що і приватні особи. 
Часто приватні особи для підтримання обвинувачення звертаються 
Іа допомогою до адвокатів, які однаковою мірою служать завдан

НІМ обвинувачення й захисту. 1 

В Англії тривалий •шс не було інституuії, яка нагадувала би 
прокуратуру. Уперше така установа була створена законом від 
З липня 1879 р. для переслідування злочинів, хоча і з дуже обме

женими правами.' 
Відповідно до цього закону було запроваджено посаду дирек

тора публічних переслідувань (Director of Public Prosecutioпs) 
3 шістьма помічниками та особливим департаментом. Директор 
nублічних переслідувань та його помічники призначалися мініст

ром внутрішніх справ, але нагляд за їх діяльністю здійснював Ге
неральний аторней. 

Відnовідно до положення про дирекцію від 1886 р.,3 на дирек
тор& ІІОКЛІІJІІІВСІІ обон'и·юк здійснювати кримінальне пересліду
ІІІІІІНІ: І) щодо ]JЮЧИІІів, за які передбачено було смертну кару, 
2) І ~Іх ІНІІІІдКІJІ, коли nересдідування покладалося на солісито
РІ фінІІІОІІ (наприкдад, в справах про фальшивомонетництво ), 
3) ни nимоr·у Гснсрwшюrо аторвся або міністра внутрішніх справ, 
4) к усіх тих випадках, коли, на думку директора, злочив чи обста
ВИІІИ йо1·о вчинення такі, шо переслідування його диктується дер
жавними інтересами, або коли внаслідок складношів у справі чи 
'І будь-яких інших причин вимагається діяльність директора для 
1абсзnечення необхідного переслідування 'Злочину. Згодом окре
мими законами було персдбачева обов'язок директора публічних 
переслідувань розслідувати особливі категорії справ (наприклад, 
щодо виборчого права). Щодо окремих злочинів може здійснюва
тися переслідування тільки директором публічних nереслідувань. 
І {с, зокрема, стосується справ про хабарництво. 

За даними з 1958 р., із загальної кількості 27 ООО злочинів, які 
tІереслідувалися зі складанням акта оскарження, у 1500 випадках 
персслідування здійснювала дирекція. А за 1964 р. із 200 ООО за-

1 По.1янский J-1. Н. Уголовное правон уголовиьІЙ суд Англии.- М., 1969.
(', 236. 

2 Там само; Уи.шmр А. і\1. УгuловньІЙ процс<..:і: І Под ред. М. С. Строгови
'ІІІ.·- М., 1947.- С. 63. 

1 ПоляІІский !І. Н. Цит. прапя. С. 236. 
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гальної кількості справ дирекцІя провадила пересЛІдування 
в 2380 справах.' 

Кримінальне переслідування часто порушується товариствами, 

які ставлять перед собою мсту переслідування певної категорії 
злочинів. Існує спеціальне товариство банкірів, яке переслідує ви
падки шахрайства й піддогів при вчиненні банківських операцій, 
товариство власників коней для переслідування конокрадства 
і т. п. Для цього вони використовують соліситорів, яким за таку 
роботу добре платять. Для переслідувань злочинів, учинених що
до дітей, створено національне товариство захисту дпей від жор
стокого з ними поводження. 

Дирекція може взяти на себе обов' язок переслідування злочину 
навіть і тоді, коли таким займається певне товариство, приватна 
особа чи поліція, у разі коли в дирекції є підстави вважати, що 
слідство ведеться мляво або необ'єктивно. 

Відповідно до закону про кримінальну апеляцію від 1907 р., 
директор публічних переслідувань також, як правило, представляє 

в апеляційному суді інтереси корони.' 
Іноді, в особливо важливих кримінальних справах, Генеральний 

аторней і Генеральний еопіситор беруть на себе обов'язок розслі
дування окремих злочиюв. 

Дирекція публічних переслідувань є центральним органом, на 
місцях аналогічних органів не існує. 

Багато міст і населених пунктів запрошують соліситорів для 
здійснення кримінального переслідування. 

В Англії взагалі не стоїть питання обов'язковості порушення 
кримінальної справи при його вчиненні, оскільки відсутній орган, 
який зобов'язаний це робити. Узагалі в Англії з давнини вважаєть
ся, що вчинений злочин порушує мир і спокій королеви, тому пе
реслідування злочинця може ініціювати будь-хто в ім'я королеви. 
У деяких законах, які передбачають кримінальну відповідаль

ність за певні злочини, передбачено можливість переслідування 
від імені Генерального аторнея. Так, в законі від 2 липня 1927 р. 
про конфлікти в промисловості, який передбачає кримінальну від
повідальність за певні види страйків, прямо записано, що пред'яв
лення будь-кому обвинувачення в участі у протизаконному страйку 
залежить від думки Генерального аторнея. 

1 Полянекий Н. Н. Цит. nраня.- С. 237. 
2 Там само.- С. 238. 
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В ангшиському суспільствІ Існує думка, що певною перещко
.аою до запровадження спеціального орІ'ану обвинувачення в Анг

nІУ є інтереси адвокатури, Ось як писав із цього приводу лорд -
rоловний суддя Англії: «Дуже великою перещкодою для зміни си
стеми, яка здавна встановлена в Англії, є те, що в Англії надано 

кожній особі самостійно вводити в рух кримінальний закон країни, 
причому вона вправі використати для цієї мети аторися або радни
ка, якого їй заманеться обрати, Існує багато респектабельних атор

неїв і радників, які розпочинають свою кар'єру, 'ІИ таких, що до

биваються в ній успіху, завдяки веденню такого роду справ, і було 
би важко підірвати те, що може бути розцінено як певним чином їх 
інтерес»_~ 

Самі адвокати про це прямо не говорять, але їх «адвокати» за-
, ' ' 

Івляють, що у разІ встановлення спещального шституту держав-

ного обвинуваqення, таке би лідірвало «годівницю>> (the nursery) 
для англійської адвокатури. 

Г/роцесуwІьІІе становище адвоката у кримінальному процесі. 
Дnм Анrліr характерним є, що в кримінально-процесуальному 

·tакuнодаастnі ніколи не було норми про обов'язковість уqасті 
81\Ос>кuта n кримінальному процесі.' Але, попри це, система право
суJVІН нротягом багатьох століть не гірще справлялася з своі'ми за
нданнями, ніж у країнах континентальної Європи, де кримінально
ІІроцссуальні кодекси передбачають знаqну кількість випадків 

обов'язкової уqасті у справі адвоката, 

Адвокат в англійському кримінальному процесі може брати 

участь за угодою з підозрюваним, обвинува<Jсним чи підсудним і, 
за призначенням органів слідства чи суду, на прохання тих же осіб, 

Процесуальне становище адвоката тісно пов' яз ан о з правом 
підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного на право користу
ватися послугами адвоката, Таке право в Англії бере свій початок 

ще з Великої хартії вільностей 1215 р,, Петиції про права 1627 р., 
Акта про краще забезnечення свободи підданого і про запобігання 
ув'язненню за морями від 1679 р., Білля про права 1689 р, 

В англійському кримінальному процесі до кінця XVII ст,, на 
вимогу обвинувачених, у справах про зраду батьківщини суди 

1 По.1янсл:ий Н Н. Цит. nраця.- С. 240. 
~ Даневекий В. Л. Наше предварительное слсдивнс: его недостатки и ре

форма.- К., 2003.- С. 26, 
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мусили завжди забезпечувати їх адвокатами, що випливало з полі

тичного характеру злочину 1 міжнародної практики з цієї категорії 
справ.' 

Саме забезпечення участі захисників у кримінальних nолітич
них nроцесах було початком появи участі адвокатів у процесі за 
призначенням. 

Якщо таке право обвинуваченого існувало щодо політичних 

злочинів, то водночас це право не поширювалося на звичайні кри
мінальні злочини. І це при тому, що за окремі злочини закон пе
редбачав смертну кару. Дослідники пояснюють це особливостями 
кримінального процесу Англії. Оскільки більшість кримінальних 
справ порушувалися приватними особами, а не короною, тому 

держава не несла обов'язку забезпечувати nраво на захист. Інше 
nитання, що обвинуваченому не можна було заборонити користу
ватися послугами захисника. У ті часи англійський суд виступав 
як нейтральний арбітр між сторонами. Крім того, суспільна думка 
вважала злочинців ворогами монархії2 

У сьогоднішній Англії до питання права обвинуваченого на за
хист мають стосунок три законодав4і акти: Закон про поліцію і 
кримінальні докази 1984 р., Закон про кримінальну юстицію 1994 р., 
Закон про кримінальний nроцес і розслідування 1996 р. 

До 1984 р. англійський кримінальний процес не передбачав 

права затриманого на зустріч з адвокатом, хоча таке nраво було 
передбачено Судовими правилами 1912 р., які поліцейські органи 
часто ігнорували. Ситуація значно змінилася з прийняттям Закону 
про поліцію і кримінальні докази. Цей закон розширив повнова
ження nоліції, але одночасно закріnив положення (ст. 58) про пра
во арештованого nідозрюваного на право користуватися nрофесій
ним захисником із початку затримання, причому адвокат може 
брати участь у всіх доnитах nідозрюваного. 

1 Фактично в міжнародній nрактиці розгляду політичних злочинів вста
новилося nравило, за яким, на вимогу обвинувачених, завжди суди забезпе
чували участь у процесі адвокатів, чим поклали початок зміцненню засади 
права підозрюваного, обвинуваченого і nідсудного на захист з допомогою 
професійного захисника. Більш детально про ue див.: Г.1овацью1й І. Ю. По
няття «nолітичний ЗЛОtІИН» та його види '.la законодавством Польші у між
воєнний період (1918-1939 рр.}// Вісник Львівського юридичного інститу
ту.- Л., 2005.- N2 1.- С. 267~283. 

2 Czezшy Kulesza. EfektywnoSC нdziattІ obrotlcy w procesie kamym w pcrs· 
pcktywic prawпoporбwnav:czej.-- Zakamyczc, 2005.- S. 243. 
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Це положення було розвинуто в новій редакції Зводу практич
них правил 1995 р., де вказано, шо поліція зобов'язана забезпечити 
захисником кожного затриманого, за винятком виnадків, коли пі

дозрюваний сам відмовляється від нього. Виняток становлять 
оnрави про тероризм та інші тяжкі злочини, щодо яких поліція 
вnраві обмежити доступ адвоката до участі у справі протягом пер
ших Зб годин затримання. В окремих випадках адміністрація тюр
ми може ще заборонити побачення захисника з обвинуваченим 
у· зв'язку з обставинами діяльності установи.' 

Законодавство останніх років ХХ ст. передбачило гарантії для 
обвинувачених користуватися послугами адвокатів при відсутнос
fі коштів на оплату таких. 
У такому випадку обвинувачений звертається безпосередньо до 

r:;уду з проханням призначити йому адвоката. Суд мусить задоволь
нити таке прохання, якщо вважатиме, що участь адвоката в проце

сі в інтересах правосуддя. Це значить, що суддя бере до уваги такі 
обставини, як тяжкість злочину, здатність обвинуваченого до само
стійноа·о 'ІІІХІІсту й характер арr·ументів, що наводить він на свій 
'Іахист. Усі ~умніви 11ри вирішенні цього питання мають вирішува
ТИС:ІІ НІ користь обвинуваченого, навіть і тоді, коли обвинувачений 
мМ' нвмір НИ'ІИІІТИ СІІОЮ вину. Забезпечення захисником є обов' язко
вим, кошІ 'Ja вчинсІІий зло•шн обвинуваченому загрожує довічне 
ІІО~ібІ\ВJІСННЯ ВОЛі. 

У разі призначення захисника обвинуваченому на стадії су11ового 
розгляду, участь захисника триває і на стадії апеляційній. 

Кількість адвокатів у кримінальних справах за призначенням є 
великою. Наприклад, J 995 р. в Англії тільки в магістратських су
дах. було ро:Jглянуто J J 4 504 заяви про призначення обвинуваче
ним адвокатів для участі в розгляді кримінальних справ судами 
корони і 12 393 звернення було направлено безпосередньо до Суду 
Корони. Із загальної кількості цих звернень відмовлено в заяві 
тільки 239, решту nрохань задоволено. Втім, тільки l/3 всіх підо-
1рюваних в Англії вимагають призначення їм адвоката, а у разі об
винуІщчення осіб у тяжких злочинах~ 2/3 2 

Сьогодні широко практикується так звана <<Делегована адвокат
ська доnомога>>, коли адвокат замість того, щоб особисто nрибути 

1 Фили.нтюв Б. А. За щитник в германеком уголовном процессе.- М., 
1997.-С. 71. 

2 Czezal)' Kulesza. Efekty\vnoSC udziahi оЬгоПсу w procesie karnym \V pcrs
rcktywie prawnopor6wnawczej.-Zakamycze, 2005.- S. 246. 
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на nоліцейську дільницю до затриманого, наnравляє туди свого 
nомічника або кого-небудь із технічного nерсоналу контори. Мож
ливий варіант також, коли адвокати консу ль ту ють затриманого 

тел~оном, роз'яснюючи їм nрава чи левний закон.' Але ці недо
ліки nостулово усуваються. Так, прийнято Закон про достуn до 
nравосуддя (Access to Justice Act) 1999 р. Він передбачає створен
ня в Англії нової організації - Комісії з правового обслуговування, 
в струкrурі якої утворено Службу забезпечення захисту в криміналь
них справах. Смисл реформи полягає в тому, що Комісія визначає 
малозабезпечених і надає їм грошові гранти на оплату адвокат
ських послут. 

Окрім цього, для охорони прав затриманих в поліцейських 
струкrурах функціонують відділення «офіцери з нагляду», зав
данням яких є контроль за дотриманням норм при арештІ. 

Кожен затриманий доставляється до такого офіцера, і подальше 
утримання затриманого без санкції суду можливе тільки зі згоди 
цього офіцера.' 

Слід зауважити, що відповідно до згаданих законів поліція мо
же перешкодити участі в кримінальній справі конкретного адвока
та, якщо стосовно нього з'являться підстави припускати, що він 
буде впливати на свідків або фальсифікувати докази. При цьому 
підозрюваному надається nраво запросити для свого захисту іншо
го адвоката. Таке обмеження стосується не стільки права на за
хист, скільки nрава на вільний вибір адвоката.' 

Для права підозрюваного, обвинуваченого і nідсудного на за

хист важливе значення мають факти ратифікації Англією 8 березня 
1951 р. Європейської конвенції nрав людини, а також встуn у силу 
Закону про права людини 1998 р. (Humane Rights Act), який інкор
nорував до тексту закону ст. 2-18 Євроnейської конвенції про nрава 
людини. 

Затриманий користується правом, яке йому зобов' язана роз' яс
нити поліція, зустрітися з черговим адвокатом (частіше, з праців
никами адвокатської контори) із метою укладення угоди на захист. 

За англійським кримінально-процесуальним законодавством до
зволяється, подібно як і в США, nровадити власне зібрання доказів 
по справі та перевірку обставин злочину. 

1 Гуценко К. Ф., Головко Л В., Филшюнов Б. А. Цит. nраця.- С. 102. 
2 Там само.- С. 103. 
3 Там само.- С. 101. 
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Процесуальна особливість показа11ь підозрюваного, обвииу

•аченого та підсудного. Показання підозрюваного прирівнюються 
до показів свідків. Пізнавальні показання обвинуваченого, втім, 
без сумніву, мають вагоме значення, якщо вони отриманні відпо
відно до вимог закону. Оскільки право на користування послугами 
nрофесійного захисника в Англії є визначальною засадою кримі
нального права, зізнавальні показання підозрюваного, отримані 
органом слідства без участі в такому допиті адвоката, можуть бра
тися судом до уваги тільки в тому випадку, коли обвинувач дове
де, що такі показання отримано не з причин відсутності при допиті 
адвоката. Більше того, на практиці англійські суди взагалі вважа

ють відсутність адвоката при допиті підозрюваного грубим пору
шенням закону і за наявності зізнавальних показань, такі не беруть 
до уваги з мотивів отримання їх із порушенням закону. З іншого бо
ку, інформація, отримана від підозрюваного до його затримання або 
nри формальному допиті, судами визнається доказом по справі.' 

Як вже відзначалося, з nідозрюваним, обвинуваченим та підсу
дним спілкується лише соліситор. Якщо ж у баристера виникає 
потреба в такому контактуванні, побачення можуть мати місце 
1 абоа'ІІ~ІІ<овою nрІІсутністю соліситора. Вважається, що такі суво
рі npanюra, нетанавлені для баристерів, сnрияютЬ' винятковій 
об'rктивності їх nри участі в кримінальній справі. 

Право адвоката ознайомлюватися з матеріалами справи. 
В англійському кримінальному процесі, у буквальному значенні, не 
існує такого поняття як ознайомлення адвоката з матеріалами слід
ства, а є так звана процедура disc1osure. Ця процедура означає знач
но більше, ніж просте пред'явлення адвокатові матеріалів слідства. 

Обвинувачення має пред'явити адвокатові всі зібрані докази, 
навіть і речові докази, магнітофонні плівки із записами процесуаль
них дій, відеозйомки тощо. Обвинувач має при цьому пред'явити і 
докази, які лише імовірно будуть доказами по сnраві. Відмова об
винувача зробити це може бути оскаржена захистом у суді. 

Процедура disc1osure набула ще більшої ваги після прийняття 
Закону про кримінальний процес і розслідування від 4 липня 1996 р. 
Цей закон наголошує, що орган розслідування повинен <<пред'я

вити будь-які матеріали, із якими раніше не був ознайомлений об
винувачений і які, на думку обвинувачення, можуть навіть посла-

1 Czezary Ku/esza. EfcktywnoSC udzialu obroilcy w procesie kaffiyrn w pers
pcktywie prawnoporбwnawczej.-Zakamycze, 2005.- S. 245. 
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бити саме обвинувачення (ст. З Закону). З іншого боку, захист та
кож зобов'язується скласти певне пояснення (defence statement) 
перед судом і обвинувачем, зазначаючи в загальних рисах харак

тер захисту обвинуваченого, зазначивши при цьому свою позицію 
щодо позиції обвинувача (ст. 5 Закону). У відповідь обвинувач му
сить пред'явити додатково всі матеріали, із якими раніше не був 
ознайомлений адвокат або обвинувачений (secondaгy disclosure) 
(ст. 7 Закону). 

Водночас право передбачає, що в окремих випадках, коли зачі
паються дуже важливі публічні інтереси (public interest imrnunity), 
дозволяється не пред' являти адвокатові й обвинуваченому всієї 
інформації по справі. У цих випадках йдеться про питання націо
нальної безпеки, про охорону ,поліцейсLких агентів і конфідентів. 
З цією метою обвинувач має звернутися до суду для отримання 
відповідної постанови. Суд зважує інтерес публічний з інтересами 
право<;уддя в частині охорони прав обвинуваченого. 

Питання відмови обвинувача пред' явити захисникові й обвинува
ченому окремі матеріали справи, покликаючись на публічний інте
рес, були предметом розгляду Верховного суду Англії. Так, у вироку 
по справі Rowe і Davis від 16 лютого 2000 р. наголошено, що такі 
обмеження не можуть перекреслювати гарантій права на захист: 

«І. Головним аспектом права на справедливий процес є змагаль

ність кримінального процесу, ... в однаковій мірі обвинувачення і 
захист мусять мати гарантовану можливість дізнатися 1 пристосу

ватися до тверджень або доказів, які пред'являються протилежною 
стороною. 

2. Право на ознайомлення з усіма доказами не є абсолютним 
правом. У кожному кримінальному процесі можуть з'явитися кон
куруючі (із тим правом) інтереси, такі, як національна безпека, по
треба захисту свідків від ризику відплати або приховання в таєм
ниці поліцейських методів розслідування. Ці інтереси мусять бути 
протиставлені праву обвинуваченого. В деяких справах необхід
ною може виявитися відмова захистовt в ознайомленні з певною 
частиною доказового матеріалу, щоби захистити основні права 
іншої особи або важливий публічний інтерес. Але засоби, які об
межують право захисту, можуть застосовуватися тільки безумовні, 
необхідні, дозволені за змістом ст. б Європейської конвенції. 
Більш того, щоби гарантувати обвинуваченому право на справед

ливий процес, всі утруднення, яких зазнає захист через обмеження 
його прав, має бути кримінальною процедурою урівноважено. 
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З. У справах, в яких доказовий матеріал не було пред'явлено 

захисту для ознайомлення з огляду на публічний інтерес, Суд не 
може стосовно цього факту давати оцінку чи таке обмеження 
прав захисту було безумовно необхідне, оскільки це не входить 
до його компетенції, це функція міснених судів. У багатьох спра
вах, в яких доказовий матеріал ніколи не було пред'явлено для 
ознайомлення, Суд не мав би можливості зважити публічний ін
терес, яким обгрунтовано відмову в стосунку до прав обвинува
ченого щодо ознайомлення з такими доказами. Суд мусить мати 
можливість ретельно вивчити вирішальний процес, щоби переко
натися, наскільки це можливо, чи ВІН відповідає вимогам гаран
тування змагального процесу, рівності обвинувачення й захисту, 
а також, чи містить відповідні гарантії захисту інтересів обвину

ваченого. 

4. При розгляді справи в першій інстанції обвинувач вирішив, 
не поставивши до відома суддю, про недопущення (захисту) до 
певного, істотного доказового матеріалу, виходячи з публічного 
інтересу. Тuкий процес, в якому обвинувач сам оцінює вагу не 
прсд'МВJІеноr захисту для ознайомлення інформації, а також при
ховуючи інформаціІа про публічний інтерес у таємниці проти ін
тересів обвинуваченого, не може бути визнаним таким, що відпо
нідає вимогам ст. 6, абз. 1 Конвенції». 1 

В англійському кримінальному процесі відводиться, без пере
більшення, дуже важлива роль адвокатові-захисникові. Саме ад

вокат вважається відповідним професіоналом, нарівні з публіч
ним обвинувачем, який фахово може оспорювати обвинувачення. 
Вже на етапі disclosure, коли адвокат вправі вимагати від обвину
вача для ознайомлення доказові матеріали 110 справІ, адвокат має 
бути добре підготовленим, щоби вміло, продумано, без шкоди для 
свого клієнта, провести і другу частину цієї процедури - defence 
statemeпt, коли захист мусить викласти обвинувачеві міркування 
щодо свого бачення аргументів на спростування пред'явленого 
обвинувачення. 

Це не є легким завданням, адже англійське право nокладає на 
адвоката багато обов'язків і обмежень з метою швидкого прове
дення кримінального процесу. Наприклад, якщо обвинувачений 

1алеречує свою вину, покликаючись на алібі, то захист мусить 

1 Czezaгy Ku/esza. EfektywnoSC udzia!u obrorlcy w proccsic kamym w 
rct·spcktywie prawnopor6wnawczcj.- Zakamycze, 2005.- S. 248-249. 
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своєчасно навести деталІ, прІзвища осіб-свідків, яю можуть ПІд
твердити таке алібі. 

Інший приклад: якщо обвинувачений обирає форму захисту, 

стверджуючи свою неосудність, то саме на ньому, на захистові, 

лежить тягар доведення неосудностІ, оскшьки суд припускає осуд

ність у кожному обвинуваченому. Про психічну хворобу обвину
ваченого має бути своєчасно поінформовані публічний обвинувач 
і суд. Не просто здійснювати лінію захисту, коли аргументами ад

воката в основному висунуто обставини крайньої необхідності чи 

виконання розпоряджень влади. Англійські суди дуже неохоче 
вдаються до аналізу названих обставин, частіше не беруть їх до 

уваги. Інша особливість англійського права: вік особи злочинця 
не має такого важливого значення, як у державах континентальної 

Європи. Особи, які досягли І О років, відповідають в Англії нарівні 
з дорослими.' 

<<декларація в питанні винин та роль у ній адвоката. У кримі
нальному процесі Англії значне місце посідає інститут plea bar
gaining, що дослівно означає виторговування визнання вини обви
нуваченим та сподівання на певні поступки підставного очікування 
останнього на певні поступки з боку правосуддя (negotiated plea). 

Загалом англійський процес можна поділити як: захисний про

цес (contested trial) і незахнений (uncontested trial). Кожен з обви
нувачених на самому початку судового розгляду справи вислов

лює своє ставлення до своєї вини, заявляючи «декларацію у 
питанні вини». Таких декларацій може бути два види: guilty і not 
guilty. Перша означає визнання своєї вини, а друга - заперечення 
такої, хоч цей переклад не є точним в розумінні визнання вини, як 
це розуміють у континентальній Європі. Так, в континентальній 
Європі визнання своєї вини обвинуваченим мало що змінює в са
мій схемі і суті кримінального процесу в конкретній справі. Неза
лежно від визнання обвинуваченим своєї вини обвинувач має до
вести обвинуваченому його вину. Натомість в Англії визнання об
винуваченим своєї вини означає подальший розгляд справи 

зайвим, суддя визначає покарання на підставі обвинувального ак

та. Органи правосуддя, обвинувач заінтересовані у визнанні обви
нуваченим своєї вини, адже це дозволяє їм швидше позбутися 
кримінальної справи, а обвинувачений також розраховує досягти 

1 Czezary Kulesza. EfektywnoSC нdziatu obroitcy w procesje kamym w 
perspektywic prawnopor6wnawczej.- Zakamyczc, 2005 ... S. 251. 
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своїх певних цілей. 1 У зв'язку з наведеним, залежно від того, що 
становить предмет торгів чи nереговорів, розрізняють декілька ти
пів plca bargaining. 

Перший з них - це переговори щодо самого обвинувачення. Ві
домо, що за англійським процесом суддя (судді присяжні) при роз
гляді справи мають бути абсолютно незалежними арбітрами щодо 
судового спору, який відбувається між сторонами. Суддя або суд не 
можуть вийти за межі обвинувачення. Отже, від обвинуваченого 
багато залежить: він може пом'якшити своє обвинувачення. 

Другий - не переговори стосовно рівнозначних частин обвину
вачення. Обнинуначений може визнати вину в певній частини обви
нувачення взамін відмови обвинувача від іншої частини обвинува

чення, що в англосаксонській системі nравосуддя вважається нор
мальним. Зауважимо: можливість, яку має прокурор, торгуватися з 
обвинуваченим у частині визнання ним вини породжує подекуди 

схильність nрокурорів до безпідставного збільшення кількості пунк
тів обвинувачення, щоб згодом мати від чого відмовлятися2 

Останній вид переговорів стосується покарання. Наведені види 
переговорів не r вичерпними, залежно від особливостей справи, від 
конкретних обставин можуть виникати інші варіанти переговорів. 

Дослідники історії англійського кримінального процесу стверд

жують, що лише в другій половині ХІХ ст. він поступово запровад
жується в англійському процесі. До цього анrлійські суди дотриму
валися засади, що обвинуваченого слід переконувати, щоб той запе

речував свою вину. Про це в 1736 р. Matthew НаІе писав, що<<... зви
чайною для суду справою є ... , щоб порадити відповідачу заперечувати 
обвинувачення, але якщо б і визнав (обвинувачення), то зразу тако

го зізнання не нриймати, а ще раз просити його добре подумати ... >>. 3 

До середини ХХ ст. plea bargaiпing (угода, заява підсудного) 
існувала в Англії радше як американський феномен, а істинно 
англійськи~І він став у 1970 р. нісля ршгляду справи Tumer, щодо 
якої суд уперше в Англії сформулював :шгальні вимоги і правила, 
які є чинним і сьо1·одні щодо р1еа bargaining. У даній справі 
Tomcr обвинувачувався в крадіжці автомобіля. У судовому засі
данні, 3а порадою захисника, він визнав свою вину. Захисник перед 

1 Sи,itlvн-'ski Amkzej. Zjawisko рІса bargaining (wytargowane przyznanie si~) 
w angelskim prawie // Palestra. 1992.- No 9-10.- S. 47. 

2 Там само.- S. 48. 
5 Там само.- S. 49. 
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тим зайшов до кабінету судді, а вийшовши звідти сказав обвинува
ченому, що йому краще визнати свою вину, після чого суддя при
значить покарання, а не заперечувати вину, в такому випадку спра

ву розглядатиме суд присяжних. Обвинувачений дослухався поради 
адвоката, але написав апеляцію на вирок, в якій зазначив, що, погод
жуючись з порадою адвоката, вважає, що той повторює слова судді, 
а тому не має вибору щодо визнання чи заперечення своєї вини. 

Апеляційний суд погодився з доводами обвинуваченого, скасував 
вирок і повернув справу на повторний розгляд. При цьому Апеля
ційний суд сформулював чотири правила, які діють і сьогодні сто
совно р1еа bargaining. Ці правила можна звести до такого: 

1) Захисник повинен давати поради обвинуваченому, грунтую
чись на доброму знанні справи; може йому роз'яснювати, що вна
слідок визнання вини можна очікувати на nом'якшення покарання, 
але при цьому мусить наголошувати, що він може висловити gui1ty 
р1еа тільки в тому разі, якщо дійсно він учинив злочин. 

2) Свободу обвинуваченого щодо визнання своєї вини не мож
на ніяким чином обмежувати. 

З) Захисник і обвинувачений повинні мати вільний достуn до 
судді. В дискусії із суддею одночасно мають брати участь захис

ник і обвинувач. 

4) Суддя в жодному разі не повинен наперед виявляти суть 
майбутнього вироку по справі. Не допускаються з боку судді 
заяви, що, у разі невизнання вини, він призначить обвинуваченому 

більш суворе покарання.' 
Проголошені Апеляційним судом засади без ревізії проіснували 

до 1976 р. до справи Cain, в якій Апеляційний суд вказав, що захис
ник може (за певних обставин) отримати конфіденційну інформа
цію від судді- суті майбутнього вироку (з метою надання поради 
обвинуваченому). Але про такий факт захисник не ввраві повідом
ляти обвинуваченому. Згодом Суд дійшов думки, що його роз'яс
нення в справі Cain є суперечливим і видав керівні вказівки 
(Practice Dircction), в яких повернувся до згаданих уже чотирьох 
пунктів щодо р1еа bargaining. 

З року в рік кількість випадків застосування р1еа bargaining 
в Англії зростає. Так, якщо в 70-х роках показник цей досягав 62%, 
то в 1982 р.- уже 64%, в 1983tp.- 66%, в 1989 р.- 72%.' 

1 Sv.·itlиvski And1·zej. Цит. праця.- S. 50. 
'Там само.- S. 52. 
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Іlраво иа захuс111 та право uu .мовчаиия підозрюваиого, обви
иувачеиою і підсудиого. У кримінальному процесі Англії гаран

тується обвинуваченому право на мовчання при його допитах, 

особливо при досудовому слідстві. Цікаво відзначити, що в англій

ському процесі до 1898 р. щяло правило, '3гідно з яким обвинува
чений, який не визнає своєї вини, зобов'язаний мовчати, тобто він 

позбавлявся давати показання (за принципом nemo testis in propria 
causa - ніхто не може бути свідком у власній справі). Закон про 
кримінальні докази 1898 р., який і сьогодні є одним з джерел дока
зового права, надав обвинуваченому право за його бажанням дава
ти свідчення, виступаючи «свідком захисту>>. Такі показання обви

нувачений міг давати як під nрисягою (з погрозою притягнення 

його до кримінальної відповідальності за давання завідомо неnрав

дивих покюань ), так і без неї. Закон про кримінальну юстицію 
1982 р. встановив, що обвинувачений дає показання, як свідок під 
присягою. Отже, обвинуваченого не можна примусити давати по
казання, але якщо він має намір давати свідчення. Тоді його допит 
'ідійсню{·п~ся 'Ja правилами л.опиту свідка. 

У :ш'я·tку ., Іtаnсдсним важливе значення має питання про юри
J\И'ІІІС 'ІІІU'ІСІІНЯ відмови підозрюваного чи обвинуваченого від да
вання показань. Право обвинуваченого на мовчання прямо було 

закріплено в Законі про кримінальні докази 1898 р. та в наступних 
законодавчих актах. Законом 1984 р. nрацівники полі11ії зобов'язу
валися перед початком доnиту підозрюваного робити йому таке 
роз'яснення: « Ви не зобов'язані будь-що говорити, якщо тільки 
самі цього не хочете, але все вами сказане може бути згодом вико
ристано як доказ проти вас>>. Аналогічно rювторювалося в судово
му засіданні. Втім, Закон про кримінальну юстицію і громадський 
порядок 1994 р. закріпив ряд положень, які допускають обмеження 
цьш·о нрава. Стапя 35 цього Закону передбачає: коли обвинуваче
ний в суді <<бе 1 вагомих причин (without good санsе) відмовляється 
пред'являти ..Jока:ш або відповідати на питання, то судді чи при
сяжні можуть і3 цього 3робити відповідні висновки при вирішенні 
питання про винність. Це правило поширюється і на етаn поліцей
ського ро"JСJІідуванню> (ст. 34 Закону). 

Практика СІ:3ідчить, що нри розгляді кримінальної справи судом 

11рисяжних останні можуть зробити не бажані для обвинуваченого 
н11сновки з його мовчання -присяжні можуть дійти думки, що про 

обставини, на які покликається обвинувачений на своє виправдан-

157 



ня, він міг розповісти nоліції значно раніше тошо. Це все налашто

вує присяжних проти обвинуваченого. 
Наведемо на підтвердження нашої думки приклад із судової 

nрактики. У справі - nодружжя Condron - громадян Англії було 
звинувачено та засуджено за торгівлю наркотиками. В період 24-
28 квітня і 995 р. оперативними заходами працівників поліції вони 
були зафіксовані на відеоплівку в момент продажу сусідові нарко
тиків. Після арешту 28 квітня 1995 р. за місцем їх проживання було 
знайдено 16 пакунків з порціями героїну. Ранком 29 квітня 1995 р. 
соліситар обвинувачених ствердив, шо його клієнти не можуть 
бути допитані, оскільки перебувають «у наркотичному голоді». 
Але цього не підтвердив лікар із поліції. Обвинувачених було допи
тано в присутності адвоката. Перед допитом поліція роз'яснювала 
право на мовчання та попереджала про негативні наслідки від ско
ристапня таким правом, які можуть виникнути при розгляді справи 
в суді. Обвинувачені відповіли, що роз'яснення вони зрозуміли, 
почуваються добре, але на всі питання щодо відеознімків та про
дажу сусідові наркотиків відмовлялися відповідати (no comment). 
В судовому засіданні було доnитано саліситора як свідка, який 
ствердив, що, беручи до уваги стан підозрюваних у процесі допиту 
поліцією, порадив їм, виходячи з найкращих міркувань, скориста
тися з права мовчання. Але суддя зауважив, що, відповідно до ме
дичного обстеження, підозрювані почували себе добре і зрозуміли 
роз'яснення поліції про наслідки мовчання. 

У процесі розгляду справи з присяжними в Суді Корони, будучи 
представлені адвокатом, обвинувачені дали пояснення, що знайде
ні в них наркотики зберігали для власного вживання і придбали 
<<npo запас>> напередодні арешту. Що ж стосувалося речових дока
зів - відеоплівки, на якій вони ніби передавали щось сусідові, вони 
пояснили, шо передавали сигарети. Сусід підтвердив, що отриму
вав від них сигарети. 

Головуючий суду після завершення судового слідства у резюме' 
для присяжних наголосив, шо вони вільні у тому, як оцінити мов
чання обвинувачених під час допиту їх у поліції. Обвинувачених 
було засуджено до позбавлення волі. 

1 Резю.\Іе (suшшing up). Перед тим як присяжні мають nриступити до на
писання вердикту, суддя резюмує розглянуті судом докази, вказує присяж
ним на встановлені законом правила, які застосовуються при оцінці доказів, 
акцентує увагу, на кому лежить тягар доказування, фіксує увагу на найваж
ливіших для справи доказах. 
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В апеляційній скарзі засуджені покликалися на неправомірність 
цій судді, який взяв до уваги протокол їхнього допиту зі словами 
«no comment», оскільки так вчинити порадив їм адвокат. Апеля~ 
ційний суд відхилив апеляційну скаргу. 
У скарзі до міжнародного Суду з прав людини засуджені по

кликалися на неправомірне акцентування сумею І інстанції при
сяжним про те, що вони мають право дати негативну оцшку вико

ристанню «nрава на мовчання» обвинуваченими при їх допиті 
11 поліції. Це призвело до порушення вимог ст. б, абз. 1 Конвенції 
щодо справедливості кримінального процесу, засади презумпції 
невинуватості і права на захист (ст. б абз. 2 і 3 Конвенції). 

Розглядаючи цю справу, Суд із прав людини вказав, що на ста
дії досудового слідства брав участь адвокат, який порадив скарж

никам скористатися мовчанням і не відповідати на nитання поліції 
при проведенні доnитів. На думку Суду, nрисутність адвоката є 
істотною гарантією добровільності nоказань обвинувачених і не
допущення будь-якого примусу до зізнання при роз'ясненні нега
тивних ІШСJІідкіn, які можуть викликати мовчання на доnитах. 

(~УІІ 1'RКОЖ ІІИГолосив, що :шсуджеиі відмовилися давати відпо
ІІіІІі ІІіІІ RШІИІЮМ uдноката. вро що останній ствердив у судовому 
'Jасідшші. llpo цей факт суддя не наголосив достатньою мірою 
r1рисяжним у своєму резюме. Тому Суд визнав, що виходячи з об
ставин сnрави, nовчання суддею nрисяжних було неnравильним, 

а тому суд порушив вимогу Конвенції щодо забезпечення права 

обвинуваченому на справедливий процес.' 
В англійській nравовій літературі піддається гострій критиці іс

нуюче правило про роз'яснення обвинуваченим можливих нега

тивних насшдюв за умови мовчання при допитах на досудовому 

слідстві. Проведені в 1995 р. дослідження стверджують, що, на 
думку захисників, тільки 5% обвинувачених правильно розуміють 
смисл роз'яснення працівниками воліції uих наслідків, а nри опи

туванні випускників середньої школи тільки 58% зрозуміли всі 
складові такого роз'яснення.2 

Починаючи з 1994 р. змінено правила користування nослугами 
адвокатів, що значно збільшило кількість випадків, коли затримані 
висловлюють таке бажання: сьогодні в середньому 40% вислов-

1 Czezmy Ku/esza. EfektywnoSC udziatu obroticy w procesic kamyrn w 
pt.:І·spcktywic prawпopor6wnawczcj.- Zakamyczc, 2005.-- S. 257--258. 

·'Там само.- S.258. 
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люють таке бажання, а 34% реалізовують його. Далі: з усіх допІІ
тан"х на етапі зібрання поліцією доказів 48% кор"стувалися nо
слугами адвоката, а 38% допитувалися з участю адвоката.' 

Позитивні зміни, а саме: дедалі більш активна участь адвокатів 
в кримінальних справах на стадії досудового слідства пов'язана, 
насамперед, з появою в кримінальній процедурі вимоги роз' я сню
вати затриманим чи обвинуваченим права на мовчання та поперед

ження про можливі негативні наслідки такого. Забезпечуючи участь 
адвокатів у кримінальних справах, поліція тим самим має більшу 
впевненість, що з боку обвинувачених чи адвокатів не буде нарі

кань на їх діяльність, не буде скарг на те, що підозрюваному по
грожували працівники поліції, а тому зізнання було вимушеним і 
нещирим. 

У цілому слід зазначити, що Закон про кримінальну юстицію і 
громадський порядок 1994 р. фактично спрямований на обмеження 
ролі і значення права обвинуваченого на мовчання. Адвокат вже 
не завжди може вільно радити своєму кшєнтоВІ скористатися 

своїм правом на мовчання, навіть якщо адвокат вважає таке корис
ним для Юlієнта. Інколи мовчання підозрюваного може перетво

рюватися на самозвинувачення. 

Цікавою в цьому аспекті є кримінальна справа Allan, розглянута 
Європейським Судом із прав людини. У даній сnраві- щодо обв"
нувачення розбійного нападу та вбивства - скаржник був допита
ний в поліції у червні 1995 р. у присутності адвоката. У процесі 
допиту йому ставили nитання відносно відеозаnисів, здійснених на 
місці вчинення злочину за три місяці до нього. Підозрюваний не 
вщпоВІдав на жодне nитання та не висловлював своє ставлення до 

суті обвинувачення. У скарзі до Європейського Суду скаржник nо
відомляв, що тривалий час у камері ув' язнення його схиляв до 
розмов про злочин один із заарештованих, агент nоліції, який мав 
при собі спеціальне обладнання для фіксації розмови. Після місяч
ного перебування в камері конфідент склав раnорт (nоказання) про 
розмови з ним на 60 сторінках і його було звільнено з ув'язнення. 

Найважливішою частиною показань конфідента було те, що він 
(Ailan) був на місці вчинення злочину. Головним доказом його ви
ни в судовому розгляді справи були nоказання конфідента. Адво

кат осnорював доnуск судом заnисів конфідентом розмов із клієн
том як доказу, але суд не прислухався до думки адвоката. Більше 

1 Czezary Ku/esza. Цит. праuя.- S. 259. 
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того, головуючий в судовому засщанні у своєму резюме для при
сяжних проінструктував їх щодо показань конфідента як доказів 
по справі та стосовно негативних наслідків мовчання підозрюва
ного на досудовому слідстві. Вирок суду - довічне позбавлення 
волі. Скаржник стверджував, що було порущено його право на 

справедливий процес. 

Обгрунтовуючи свій вирок, Європейський Суд послався на ви
роки Верховного суду Канади та Верховного суду Австралії. Зок
рема, на думку Суду з прав людини, Верховний суд Канади визна
чив критерії, які дають можливість стверджувати, чи застосування 
інформаторів поліції rюрущує право обвинуваченого на мовчання. 
Суд Канади вказав: «Право на мовчання буде порушено, якщо ін
форматор діятиме як агент держави в період, коли обвинувачений 
дає свої показання, і якщо інформатор спричиняє те, що обвинува
чений дає показання». 

Суд з прав людини вкотре указав, що право на мовчання є заса
дою nроцесуальних стандартів справедливого процесу. Існування 
таких стандартів має на меті забезпечити обвинуваченому вільно 
користуватисJІ nравом на мовчання, а також уникнути випадків 
тиску на нього з метою змусити його до визнання своєї вини. 

Щодо справи АlІап, то Суд зазначив, що інформація, отримана 
від інформатора, була основним доказом у справі. Такий доказ 
отримано всупереч волі обвинуваченого, це порушило право як на 
мовчання, так і право від самообвинувачення. У зв'язку з цим Суд 

із прав людини дійшов думки про порушення ст. б Конвенції сто
совно забезпечення права на справедливий процес. 1 

Дещо інакше Суд із прав людини висловив свою думку з 
приводу права на захист та право на мовчання обвинуваченого 

в справі Kigdom. Останнього було арештовано 1988 р. у зв'язку 
з підозрою у причетності до терористичного акту проти військо
вих. Після затримання він зажадав зустрічі з адвокатом, але йому 
було відмовлено. Після роз'яснення йому про негативні наслідки 
мовчання, які можуть мати місце при розгляді судом справи, пі
дозрюваний знову просив зустрічі з адвокатом, але і цього разу 
йому було відмовлено. У процесі неодноразових допитів 16-18 груд
ня 1988 р. (у нічний час) обвинувачений порушив мовчання і від
повідав на питання поліції, визнавши свою участь у виготовленні 
бомби. О 13-й 1·одині 18 грудня 1988 р. йому було дозволено 

1 Czezary Ku/esza. Цит. праuя.- S. 261-262. 
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зустрітися з адвокатом. 3 березня його адвокат подав скаргу на 
незаконні дії поліції. 

У процесі розгляду справи коронним судом у Белфасті в жовтні 
1990 р., коли обвинувач визнав зізнання обвинуваченого за голов
ний доказ по сnраві, обвинувачений заявив клопотання про ви
знання своїх nоказів на досудовому слідстві такими, що отримані 
з nорушенням закону, а тому не можуть бути доказом у справі. 
Крім цього, він також nокликався і на погане до нього ставлення з 
боку поліції. Суд відхилив клопотання і взяв показання, які обви
нувачений давав поліції, за належний доказ. 

Після роз'яснення головуючого про право обвинуваченого на 
мовчання та про можливі негативні наслідки такого мовчання об
винувачений вирішив скористатися своїм правом на мовчання. 
В результаті його було засуджено, а згодом - відхилено й аnеля
ційну скаргу. 

Право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного на вільне 
контактування з адвокатом. Поряд з цивілізованим законодав
ством Англії в частині вільного контактування адвокатів з своїми 
клієнтами, після прийняття окремих законодавчих актів проти 
найбільш небезпечних злочинів, таких, як тероризм, торгівля нар
котиками та ін., спостерігається тенденція до обм.еження згаданого 
права адвокатів, а заодно- і підозрюваних, обвинувачених і підсуд
них на взаємне спілкування. 
У скарзі до Європейського Суду з прав людини засуджений по

кликався на nорушення ст. 6 Конвенції щодо його nрава на спра
ведливий кримінальний процес. А також і відносно права на кори
стування послугами адвоката. 

Розглядаючи скаргу засудженого, Суд із прав людини у своєму 
вироку від 6 червня 2000 р. вказав на очевидну вимогу підозрюва
ного забезnечити йому можливість контакту з адвокатом ще перед 
тривалими й частими доnитами. Підозрюваний був ізольованим, за 
винятком зустрічей з nоліцейськими nри доІJитах. Такі умови 
ув'язнення і ізоляції від контактів із зовнішнім світом мали на меті 
здійснення nсихічного впливу на нього, з тим, щоб зламати його 
волю до мовчання. В цих обставинах для наявності сnраведливого 
процесу слід було забезnечити підозрюваному контактування з 

адвокатом із моменту затримання - як nротиваги умовам, які ство
рила ПОЛІЦІЯ. 

На думку Суду, відмова в контактуванні з адвокатом на такий 

тривалий відрізок часу в ситуації nостійного nорушення прав 
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обвинуваченого, не>алсжно від лричнн такої відмови, су11ерсчнло 
вимогам ст. 6 Конвенції. 

Аналогічно і у справі Brcпnar1, де 11іно 1рюваний не мав можли
вості контактування з апвокатом 11ро 1 ЯІ O\t двох лі б, після чого ви
знав свою вину, а колtІ •t 'яІнщся аююка·r остаюн.ого, nоліція не до
пустила до участі у доІІІІ 1 і ііо1·о клієнта. Ро·згля.тщючи скаргу, Суд 
із nрав людІІІІІІ у (: нш му tнtроку від 16 жовтня 2001 р. наголосив 
на тому. що ніншс конІ аІ\·Іування nідозрюваного з адвокатом без 
щнtсуІІІОl' І і r ре 1 іх осіб вже на nочатковому етаnі розслідування є 
ОНІІІІМ 'ІІІаіінажJІІшіших ознак сnраведливого nроцесу. 

}Ікщо аююка-r не може вільно контактувати зі своїм nідзахис
ІІІtм і 01р11мувати від нього конфіденційної інформації та інструк
цій, така допомога адвоката втрачає своє значення. 

Причиною обмеження nрава на захист, зазначив Суд із прав 
людин11, як вндно з матеріалів сnрави, було nобоювання проявів 
шахрайства з боку nідозрюваного, сnроби nерсдачі ним важливої 
інформації для осіб, що перебувають на свободі. Дійсно, nрисут
ність поліцейського при nершій розмові nідозрюваного з адвока
том, яка мала місце протягом перших 48 годин з часу затримання, 
але всупереч доводам англійської влади, Суд із nрав людини ви
знав, що присутність nоліцейського могла nерешкодити відвертій і 
щирій розмові і могла знеохоппи підозрюваного поруш~пн важливі 
nнтання, які мають значення для нормального nроцесу. Більше то
го, адвоката і підозрюваного попереджено, що в розмові вони не 
повІІнні називати жодних nрізвищ, що розмову буде перервано, 
якщо буде сказано такс, що може вважатися nриводом за усклад
нення слідства. В результаті Суд із nрав людини дійшов висновку, 
що nрисутність nоліцейського під час першої консультації nідо
зрюваного з адвокатом nорушила nраво на ефективний захист. 1 

Наведені вище приклади порушення nрава на захист були про
дІІктовані nублічним інтересом - розкриттям злочину і своєчасним 
розу·лядом справн судом. Але англійське nраво nередбачає виnад-
1\11 об:-.1сжсння nрава на захист, яке виnливас з обов'язку охорони 
1а ·шхисту інших учасників nроцесу. 

Відповщно до Закону Youth Justice and Criminal Evidence Act 
(1)<)9 , крІtмінаJІЬНІ1Й нроцес набуває дещо іншого характеру, ніж 
ІІІІІ'ІІJО ·~магального . І (ей Закон дозволяє використовувати докази, 

Nrlll'it l. i М А. Europcjski Trybunal Praw Czlowicka. Orzcczmct\VO, 2001.
~ \ ~ ІІ \\' •• 2.ІЮ2. S. 83-Хб. 
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які nоходять від осіб, що не досягли 17 років,' і дорослих свІДків 
у сnравах про статеві злочини. Закон nередбачає те, щоб в окремих 
виnадках, коли є nідстави nрипускати, що nоказання згаданих осіб 
можуть nіддаватися побічним впливам, позитивно вnливати на 
стабілізацію цих свідчень. 

Відповідно до цих правил, діти, які є, імовірно, жертвами або 
очевидцями вчинення статевих злочинів, можуть давати інформа

цію про відомі їм обставини, про факти за допомогою так званих 
дій, що їх умовно можна назвати проведення спілкування, які фік
суються на відеоплівках. Їх можуть проводити працівники поліції, 
працівники певних громадських органів. Згодом у судовому засі
данні цих дітей допитує суд, одночасно прокручуючи заnиси на 
відеоnлівках, за необхідності застосовує перехресний допит сто
роною обвинувачення й стороною захисту. 

ЗаJ<он зобов' язу є цих осіб вважати такими, що «вим атають осо
бливої охорони». Завдання цих заходів - стабілізувати показання, 
унеможливити їх зміну внаслідок стороннього впливу. Залежно від 
віку нсповнолпнього свідка чи жертви від статевого злочину, суд 
може обрати різні варіанти допиту таких свідків: доnит з одночас
ним nрослухавуванням відеозаписів чи без такого, або навіть до-. . 
пит неnовноштнього свІДка, якого учасники nроцесу не мають 

можливість бачити, або допит судом, який не одягає свого профе
сійного одягу (перуки та мантії). 

Наведені заходи можна застосовувати також і стосовно дорос

лих свідків чи жертв від статевих злочинів, із метою закріплення . . . . 
показІв вщ можливого впливу на них ззовНІ, уточнення показІв. 

Щоправда, застосовуючи подібні засоби щодо показів повнолітніх 
осіб, суд має навести аргументи свого рішення. 

Наведена норма закону піддається в Англії критиці, оскільки 
порушує право на справедливий процес, передбачене ст. 6 Конвен
ції. Але, з іншого боку, деякі вчені слушно наголошують на тому, 
що засада справедливого nроцесу стосупься не тільки обвинува-

1 На різних етапах свого розвитку доказове право Англії включала широке 
коло осіб, які не могли бути доnитані свідками через те, що, як вважалося, во
пи нездатні лавати показання під nрисягою (діти, душевнохворі, атеїсти, по
дружжя тошо). Постулово ~шйже всі ці обмеження втратили силу. Одним з 
останніх прикладів є доnит як свідків :v1алолітніх дітей. З 1952 р. в неписаному 
праві з'явилася норма, шо LJ.ИII1Ha може бути допитана як свідок nри досяг~ 
ненні нею 6 років. Але Закон про кримінальну юспшію 1991 р. скасував і не 
обмеження, надавши суду право зас.1уховувати rюкюання дітей будь-якого віку. 
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~~~ІІІІІ о, а й nотерnілого. Засада сnраведливого процесу, закріnлена 
11 \.: 1. 6 Конвенції, не зазначає обставин, за яких обвинувачений та 
1101 о ·щхисвик можуть доnитувати свідків. Саме захист мас довести, 
що ·sастосуванвя відnовідного заходу при допиті свідків, замість 
11ублічного допиту, настільки nорушило nрава обвинуваченого, що 
tliiM самим порушено право на сnраведливий nроцес. 
У практиці англійських судів прийнято, що для учасників про

цесу не може бути перешкод сnілкування з неповнолітнім свідком. 
Відnовідно до ст. 28 Youth Justice and Criminal Evidencc Act, свідок, 
відсутній в залі судового засідання, мусить бачити і чути осіб, які 
nрисутні в судовому засіданні, а також судді, nрисяжні та особи, 
залучені для доnомоги nри доnиті свідка, nовинні мати можливість 
бачити й чути свідка. Що стосується обвинуваченого, то закон не 
наділяє його nравом бачити свідка. Він може користуватися тільки 
відеомонітором у Суді Корони.' 

Участь адвоката в попередньому й судово.му розгляді кри
міиальиої справи. Етаn nоnереднього розгляду судом криміналь
ної сnрави можливий у разі завершення розслідування сnрави 
складанням обвинувального акта, тобто за злочини, справи яких 
розглядає Суд Корони з nрисяжними. 

Найбільш важливим моментом цього етаnу є вчинення левної 

сукуnності nроцесуальних дій, пов'язаних із вирішенням nитання 
11ро віддання до суду. 

Виконання цих завдань nокладено на магістратські суди . 
Призначення цього етапу руху кримінальної справи в тому, що

бІІ виключити випадки безnідставного наnравлення кримінальної 
снрави на розгляд Суду Корони. В цьому сенсі магістратські суди 
с, І<ІК бн мовити, фільтром, який дас можливість поnередньо про

І '''"Jюнюrнt пt достатність лідстав для обвинувачення та запобігти 
11 .,, ''РУ''' оІІ:ІІюму відданню до суду. Щоби nередати сnраву 
( rну І ІІJІІІІІІІ , маІ ісІратський суд мас визначитися, чи є у справі 
~ІІІІІМ~' ~' 111 ІІІІІІ J І І І>І рон·тщу ·,-і 110 суп Крім них завдань етаn від-
ІІІІІІІІІ JІІІ І'УJІУ J ІІІ]ЩІJ І)І( ' \.' І OJIOIItll\1 ОJІІаііОМІ11 ИСЯ З ДОКазами , ЯКИМИ 

,,он '"' J ІІІІ Х uyJ t~ о 11 РУ "' онуІІа 1 и свою тактику, адже в англій
І.' І,ному ''.fНІІ\tЇІІанr.ному ІІJЮІІ~сі кожна сторона сама збирає докази 
110 снравt. 

Важливою обставиною поnереднього розгляду справи є вимога 
ІІ ІІ\І)ІІУ rrpo обов ' язкову участь у ньому обвинуваченого. 

1 
( ':l'zmy Kules:::a. Uнт nраця.- S. 272. 
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Після віддання до суду обвинуваченого дана стадія ще не завер
шується. Її продовженням буде так звана процедура <<розкриття 
доказіВ>>. 

За законом про кримінальний процес і розслідування 1996 р., 
ознайомлення сторін із доказами протилежної сторони має декіль
ка етапів. 

l. Початкове розкриття доказів обвинувачем. На цьому етапі 
обвинувач зобов' язаний надати захисту для ознайомлення ті дока
зові матеріали, яких вона не має. Обвинувач має надати для про
тилежної сторони, насамперед, докази, які більше мають цікавити 

захист, а не обвинувачення. Якщо обвинувач не має матеріалів, які 
можуть складати для захисту інтерес, він мусить про це подати 
офіційну заяву стороні і суду. 

2. Наступний етап- це обов'язкове розкриття доказів обвину
ваченим. Обвинувачений має в письмовому вигляді викласти на 
адресу обвинувача й суду свою захисну позицію, вказати кожен 
пункт обвинувачення, з яким він не погоджується, при цьому 
навести аргументи такої незгоди. Наприклад, якщо обвинуваче
ний не згідний з обвинуваченням і покликається на своє алібі, то 
в такому разі він має чітко назвати докази, якими стверджується 
його алібі, вказати прізвища та адреси свідків тощо. Приховування 
захистом доказів від обвинувачення невигідно самому ж захисто
ві: згодом у судовому засіданні з дозволу судді обвинувач зможе 
піддавати гострій критиці й давати оцінку таким діям захисту. 

l все це відбуватиметься в присутності присяжних. Крім того, 
останні можуть при постановленні вердикту робити відnовідні 
висновки щодо обвинуваченого, вважаючи його винним у вчи

ненні злочину, оскільки він приховував певні обставини від об
винувачення. 

З. Законом передбачено і повторне розкриття доказів. Після 
розкриття доказів захистом обвинувач мусить пред' явити решту 
доказів, про які захисту не було відомо, а якщо таких немає, він 
дає офіційне підтвердження цього суду і захисту. Щоправда, обви
нувач, на відміну від захисту, не зобов'язується неодмінно повідо
мити вичерпно про всі наявні в нього докази. Обов'язок обвинувач 
має тільки щодо оправдальних доказів чи таких, які можуть бути 
оправдальними.' 

1 Гуценко К. Ф., Го .. 1овко ./1. В .. Фи:шнонов Б. А. Цит. праця.- С. 120--123; 
Уи.шшр А. М. УголовиьІй процесс.- М .. 1947.- С. 130-132. 
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Лробле.~и адвокатської тиємшщі у Великобритапії. В цілому 
ІІИТВННЯ адвокатської таємниці не викликають особливих засте
режень. Втім, коли мова йде про роботу органів слідства, адміні
страції виnравних установ, то виникають nитання, які на практи
ці по-різному вирішуються. Особливо багато виникає проблем 
щодо свободи листування адвоката з nідзахисним, який перебу
ває в ув'язненні. З цих питань в англійській правовій літературі 
час від часу загострюються дискусії. Ми ж звернемося в основ
ному до рішень Європейського Суду з прав людини, який неод

норазово висловлював свої міркування. 
Ув'язнений Campbell поскаржився до суду, що адміністрація 

в'язниці піддавала цензурі його листування з Комісією з прав лю
дини та його адвокатом. Розглядаючи скаргу, Суд із прав людини 
зазначив, що кожна людина, яка потребує поради адвоката, мусить 
мати таку можлишсть в умовах, які дозволяють мати вільний діа
лог. Контакт «адвокат- клієнт» є привілейованим. Те саме стосу
ється кореспонденції. Особливо цього слід дотримуватися, коли 
скарга стосується адміністрації в'язниці. Суд визнав за можливе, 
щоби влада в'язниці могла розпечатати лист від адвоката до в' язня 

тільки тоді, коли має достатні підстави вважати, що в листі є забо-. . . . 
ронею законом для пересилання предмети, а шших варшнпв ви-

явити їх не існує. Такий лист може бути відкритим, але його не 
можна читати. Крім того, має бути забезпечено умови, щоби ніхто, 

крім адресата, не читав його. Можна цю проблему розв'язати та
ким чином-: при адресатовІ розкрити листа. 

Прочитан'ня листа може мати місце у виняткових випадках, ко
ли адміністрація в'язниці має обгрунтовані підстави припускати, . . 
що сторони зловживають nрившеєм таємнищ листування ІЗ супе-

речливою для закону метою. 

На думку суду, жодна суспільна потреба не виправдовує роз
криття й читання листування з адвокатом. 

Що стосується кореспонденції з Європейської Комісії з прав 

людини, то Суд ствердив, що таємність інформації є особливо 
необхідною з погляду того, що вона може стосуватися претензій 
адміністрації в'язниці, а це може наразити скаржника на репресії. 
Відкриття та прочитання таких листів не може бути вмотивовано 
жодною суспільною безпекою.' 

1 Nowicki Mm·ek. Eшopejski Trybuna! Praw Cz!owicka - Przcgl'!,d 
І )І·•ос•ІІісІwа // Palcslra.- 1992.- No 7-8.-- S. 70-72. 
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Перевірте свої зпаппя 

І. Що вам відомо про систему обвинувачення і захисту в Англії? 
2. Чи існує в Англії прокуратура? 
З. Що ви знаєте про Дирекцію публічних переслідувань? 
4. Якими функціями в частині розслідування кримінальних справ на

ділені Генеральний аторней і Генеральний соліситор? 
5. Чи існує в англійському кримінальному nроцесі інститут обов'яз

кової участі у кримінальному процесі адвоката? 
6. Які існують особливості в анrлШському кримінальному процесі пра

ва nідозрюваного, обвинуваченого і nідсудного на побачення з адвокатом? 
7. Що таке «делегована адвокатська допомога»? 
8. Які функції і завдання покладено на Закон про доступ до правосуд

дя 1999 р.? 
9. Хто такі <<офіцери по нагляду» та які їх функції за кримінальним 

процесом? 
І О. Який існує в Англії процесуальний порядок nризначення у кримі

нальних справах адвокатів? 
1 1. Що вам відомо про особливості, за англійським кримінальним 

процесом, порядку ознайомлення адвоката з матеріалами кримінальної 
справи? 

12. Що таке перше і додаткове «розкриття доказію>? 
13. Охарактеризуйте позицію Європейського Суду з прав людини 

щодо права підозрюваного, обвинуваченого, nідсудного nрава на справед
ливий кримінальний процес і на захист. 

14. Охарактеризуйте інститут англійського кримінального npouecy 
(<nраво підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на мовчання»? 

15. Що означає «декларація стосовно виню>? 

10. Загальна система надання правовш допомоги 
мало::~абезпеченим громадянам 

Державна правова допомога в кримінальних справах уперше 
була запроваджена в 1903 р., у цивільних справах- в 1949 р. 

Надання безоплатної правової допомоги, в тому числі й захисту 
по кримінальній справі, регулюється Законом про безплатний за
хист від 1948 р., Законом про захист незаможних злочинців від 

1930 р. та Правиламн про застосування цього Закону від 1953 р.' 

1 Страгави М. С Предисловие// Уи.1итрА. М. Цит. праця.-С. 13. 
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Відnовідно до ст. І Закону 1930 р., у сnраві, що вимагає скла
,ІІННЯ акта оскарження, суддя, який здійснює nоnередню nеревірку 
до'іІізів, або суддя, що головує nри розгляді сnрави з nрисяжними 
засідателями, nереконавшись, що обвинувачений не має достатньо 
коштів для запрошення захисника, nовинен видати йому «сертифі
Іtат на nредмет захисту», якщо він обвинувачується у вмисному 
Ібивстві. Такий сертифікат можуть видати, якщо за обставинами 
сnрави вважатимуть, що в інтересах nравосуддя бажано надання 
обвинуваченому nравової допомоги. 

Стаття 2, яка регулює ці nитання при сумарній юрисдикції, 
сформульована так: «Якщо суд сумарної юрисдикції знайде, що 
3ІС0би, якими розпоряджається особа, обвинувачена nеред цим 
судом, недостатні, щоб надати їй можливість отримати юридичну 
допомогу, якщо nри цьому в силу серйозності обвинувачення або з 
будь-яких виняткових обставин видається бажаним в інтересах 
nравосуддя забезnечити П юридичною доnомогою в nідготовці й 
nронденні захисту nеред судом, то останній може видати на їі 
Ім'І ОІJІТКфІкат",, що дає їІІ nраво на юридичну доnомогу і на nри
.. _. ,1111'\'ІІСОУ у ІСТІ"овпеному порядку соліситора». 
·НСММ, •·•МІІІТІСОм сnрав про вбивство за обтяжуючих обставин 
ИІfСІМ СТІІМТІо ИІДІННІ захисту в залежність від розсуду суддів, голов
ним чином мирових суддів, які здійснюють nопередню nеревірку 
доказів і які розглядвють справи в nорядКУ сумарної юрисдикції. 
Щоправда, серед мирових суддів багато осіб, які не мають юридичної 
освіти. Тому вважають, що саме вони є захисниками обвинувачених. 

Закон про правову консультацію й допомогу 1972 р. nередбачив 
безоnлатну юридичну доnомогу у разі низького доходу особи. Було 
організовано місцеві юридичні консультації (law centers), що фінан
суються місцевими органами влади за рахунок субсидій від лорд
rсанцлера, міністра внутрішніх справ і міністра в сnравах оточую
чого середовища. 

У 1974 р. було nрийнято консолідуючий закон про nравову до
nомогу. Всі сnрави щодо надання безоплатних nравових консуль
т~uіі;і у цивільних і кримінальних справах передавалися у відання 
лорд-канцлера. 

Отримати державну правову доnомогу може обвинувачений у 
кримінальній справі або сторона в цивільній справі. У криміналь
них справах така допомога автоматично надається всім особам, 

1/СИМ ·nред'явлено обвинувачення, за винятком приватного обвину
вочення (така особа витрати оnлачує особисто). 
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У цивільних справах надання правової дономоги за11ежить вtд 
майнового становища особи. Особи з низьким доходом отримують 
nовну nравову допомогу як у частині підготовки до розгляду сnра
ви, так і під час самого розгляду справи. 

Більш забезпечені особи отримують частково безоплатну пра
вову допомогу. Виконанням цих завдань займається, за дорученням 
уряду, Правове товариство (Law Society)- професійне об'єднання 
соліситорів. Щорічно на таку допомогу витрачається 235 млн фунтів 
стерлінгів.' Так, у 2001 р. на кожного громадянина Англії було ви
ділено по 50 євро, а Ірландії- тільки по І О євро2 · 

Малозабезпеченою вважається особа, річний дохід якої не пе
ревищує 1790 фунтів стерлінгів. Наявність коштів в особи, яка 
звертається за правовою допомогою, визначається комісією з до

даткових асигнувань міністерства соціального забезпечення. За 
необхідності прохач має довести, що його доходи не перевищують 
1200 фунтів стерлінгів або, якщо і перевищують, то і тоді він не 
може найняти собі адвоката. Питання про ії подання розглядає й 
вирішує своїм наказом суд. · 

Для зручності користування системою допомоги маЛозабезпе
ченим Англію і Уельс поділено на 12 районів, в кожному з яких є 
територіальний комітет, що складається з практикуючих барис
терів і соліситорів. Цьому районному територіальному комітетові 
nідпорядковуються численні місцеві комітети, куди входять та
кож і баристери, і соліситори. Головним завданням місцевих ко
мітетів є розгляд заяв про надання дозволу на правову допомогу 

в судах nершої інстанції і, відnовідно, видача сертифіката. Функ
ції ж територіальних комітетів - це нагляд за оплатою роботи ба
ристерів і соліситорів, що надають правову допомогу малозабез
nеченим, підготовка і затвердження окремих списків соліситорів 
і баристерів, які зголошуються вести справи осіб, яким надається 
nравова доnомога як малозабезпеченим, а також списки соліси
торів, які погоджуються надавати на такій же основі правові кон
сультації. 

Територіальні комітети розглядають також скарги на неналежне 
виконання своїх професійних функцій баристерами та соліситора-

1 СудсбнЬІе системЬІ -:~аnадньІх государств І Отв. ред. В. А. Туманов.- М., 

1991.-С. 100-101. 
2 Anczt'k Ma1·ian. Europejska Konfe1·eпcja 200 І па teшat <<Dost~p do prawa і 

do sц_dн, .pomoc Sf\.dowa. honoraria adwokackic)), Berlin, 23 marzcc 2001 11 
Pa1cstra.-- 2001.- N2 11-12.-- S. 164. 
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ми. У наслідок розгляду скар1· комітет може викреслити баристера 
чи саліситора зі списку про надання правової допомоги малозабез
печеним. 

Юридичиі ради иадаиия правової допомоги, або «25-фуитова 
система». Стаття б Європейської Конвенції про захист прав люди
ни і основних свобод містить перелік прав і обов'язків, які в сукуп
ності дають людині можливість реалізувати своє право на доступ 
до правосуддя. Держава мас створити умови, за яких реалізація 
nрава на доступ до nравосуддя не буде залежати від особистої 
правової обізнаності людини чи Гі фінансових можливостей. Люди, 
котрі не можуть оплатити nослуги юриста, також повинні мати 
можливість захистити свої права в судовому порядку. 

Європейський Суд з прав людини неодноразово звертався 
в своїх рішеннях до теми безкоштовної юридичної допомоги, 
розглядаючи їі у контексті ст. б Європейської Конвенції про за
хист nрав людини і головних свобод, яка проголошує: <<Кожен 
у виnадку спору про його цивільні права і обов'язки чи пред'яв
лення йому будь-якого кримінального обвинувачення має право 

на справедливий і публічний розгляд справи ... ». І, незважаючи 

на те, що ч. З ст. б Конвенції встановлює гарантії надання без
оплатно захисника тільки обвинуваченим у кримінальних справах, 
Євроnейський Суд розширив тлумачення цієї статті, використав
ши текст <<рівності двох рук», тобто рівності сторін у змагальному 
процесІ. 

У справі «Ейрі nроти Ірландії» заявниця звернулася зі скаргою 
на те, що їй було відмовлено в наданні безоплатного захисника в 
цивільній сnраві про окреме nроживання з чоловіком. Безоплатна 
допомога в Ірландії з такої категорії справ не передбачена, а у 
скаржниці не було коштів для оплати вартості судового процесу. 
Ейрі вважала, що було порушено вимоги ст. б п. І Конвенції, оскіль
ки ії було позбавлено права доступу до правосуддя з причин до
рожнечі процесу, а також Гі було піддано дискримінації (ст. 14 
Конвенції), бо була позбавлена судового захисту, яким можуть ко

ристуватися заможні люди. Європейський Суд відкинув аргумен
тацію уряду Ірландії про те, що скаржниця могла стати перед 
судом сама і реалізувати своє право на доступ до правосуддя без 

допомоги адвоката. 

Європейський Суд з цього приводу вказав: <<Конвенція спрямо
вана на те, щоби гарантувати не теорстичні або ілюзорні права, 
а 11рава, що можуть здійснитися на практиці й ефективні ... Суду 
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видається очевидним, що заявниця опинилася б у невигідному 

становищі, якби їі чоловіка представляв адвокат, а їі ні. Крім того, 
на думку Суду, було би не реалістично вважати, що заявниця могла 
ефективно вести свою справу ... ».' 

Важливо зауважити, що до цього рішення в Ірландії безоплатна 
правова допомога в цивільних справах не надавалася. 

З І травня 2002 р. Європейський комітет із правового співро
бітництва Ради Європи розробив План дій зі створення системи 
юридичної допомоги. У цьому документі зазначається, що для 
забезпечення ефективності доступу до правосуддя можна запро
ваджувати різноманітні схеми: зменшення навантаження на суддів 
шляхом широкого використання позасудових заходів з прими
рення чи поширення практики укладення мирових угод безпосеред
ньо до початку розгляду справи; внесення змін до процесуального 
законодавства з тим, щоб зробити процедуру більш простою і 

зрозумілою для громадян; спрощення вимог, що їх пред'являють 
до документів, які використовуються у судовому процесі; поши
рювати ще більше правову інформацію, включаючи і судові рі
шення, серед юристів і громадськості; поліпшити систему і про
цедуру апеляційного перегляду рішень, особливо в цивільних і 
комерційних справах, які <<тягнуться» значно довше, ніж справи . . 
криМІнальНІ. 

У ст. 6 Плану зазначено, що <<на практиці встановлені системи 
надання юридичної допомоги є істотною складовою рівного для 

всіх доступу до правосуддя і можуть включати надання юридичної 
допомоги, зокрема представництво юристами; надання інформації, 
юридичне-консультування в години і місце, обрані з урахуванням 
потреб заявників і із забезпеченням гарантії того, що заявникам 
зрозумілі отримані консультації юристів; захист обвинувачених в 
кримінальному процесі; підготовка справ в інших процесах, крім 
кримінальних, і представлення клієнтів в суді; сприяння у звер
ненні до органів влади, якщо воно включає правовий аспект; кон
сультації і допомога на стадії виконання судових рішень і вироків, 
включаючи подання заяв з проханням про звшьнсння вщ покаран

ня чи помилування»2 

1 Евроnейский Суд no правам человека. ИзбранньІс решения.- М., 2000.
С. 273. 

2 Соболева А. Бесплатная юрилнческая помощь: стандартЬІ Совста Евро
nьІ и российская практика// Российская Юстиция.- 2003.- N2 6.- С. 12. 
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Рада Європи за час свого існування 011раuювала ряд принципів 
і правил в галузі реалі:шції права на доступ до правосуддя і роз
робила можливі схеми надання юридичної допомоги, які могли 
би допомогти національним законодавчим органам при підготов
ці й прийнятті нормативних актів для вирішення цієї проблеми. 
Зокрема, слід назвати Резолюцію N2 (76) 5 Ради Європи «Про 
юридичну допомогу в цивільних, комерційних і адміністративних 
справах», Резолюцію N2 (78) 8 Комітету міністрів Ради Європи 
«Про юридичну допомогу і консультуванню>, Рекомендацію 
N2 (81) 7 Комітету міністрів «Про заходи, що забезпечують до
ступ до правосуддя», Рекомендацію N2 R (93) 1 Комітету мініст
рів <<Про ефективний доступ до права й правосуддя для найбід
нІших». 

У Рекомендації N2 R (93) І Комітету міністрів «Про ефектив
ний доступ до права і правосуддя для найбіднішиХ>> від 8 січня 
1993 р. Комітет міністрів Ради Європи висловлює стурбованість 
тим, що найбідніші люди позбавлені можливості скористатися 
правами людини так само, як ними користуються люди, здатні 
оплатити послуги адвоката; рекомендує урядам, що входять до 

Ради Європи, вжити заходів для поліпшення системи юридичної 
допомоги. Ці кроки мають передбачати: вжиття заходів для інфор
мації юридичних товариств щодо проблем створення служб юри
дичної допомоги для найбідніших, відкриття в найбідніших ра
йонах юридичних консультацій, забезпечення доступу до позасу
дових процедур врегулювання спорів, залучення неурядових і 
добродійних організацій до квазі-юридичних процедур врегулю
вання спорів, таких, як медіація і примирення; поширення юри
дичної допомоги на усі категорії справ (цивільні, кримінальні, 
комерційні, адміністративні, соціальні і т. ін.), на всі стадії про
цесу і на усі випадки участі в процесі зазначених осіб, незалежно 
від того, в якості кого вони в ньому беруть участь. 

Документ містить рекомендації nоширити надання юридичної 
доnомоги також на осіб без громадянства і іноземців. Пункт llld 
пропонує обмежити відмову від надання юридичної доnомоги ма
лозабезnеченим тільки випадками, коли скарга без сумніву не має 
шансів бути позитивно вирішеною на користь людини або коли 
надання юридичної доnомоги не є необхідним із точки зору захисту 
інтересів nравосуддя. 
У nункті Illf рекомендується залучати громадські організації до 

надання юридичної доnомоги. Державам проnонується розглянути 
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можливість надання неурядовим і громадським організаціям права 
надавати правову допомогу малозабезпеченим і представляти їхні 
інтереси в суді як національному, так і в Європейському Суді з прав 
людини, а також в інших міжнародних організаціях, які мають 
правовий характер. 

Відома Англійська група правових дій (English Legal Action 
Group) запропонувала при розробці стандартів Європейського 
Співтовариства в галузі безкоштовної юридичної допомоги систе
му принцишв: 

- доступ до правосуддя -це конституційне право; 
- його метою є досягнення не тільки процесуальної справед-

ливості, а й справедливості по суті справи; 
- людям необхідна юридична допомога не тільки в криміналь

них, а й в цивільних, а інколи й адміністративних справах; 
- реалізація принципу доступу до правосуддя вимагає залу

чення таких механізмів, як правова освіта й інформованість насе
лення; 

- програми надання безоплатної юридичної допомоги мають 

брати до уваги реальний рівень наявних ресурсів, але ці обмежен
ня не повинні бути визначальними при опрацюванні державної 

політики в цій галузі.' 
Країни Європейського Співтовариства обговорюють необхід

ність закріплення в директивах ЄС стандартів безоплатної юри
дичної допомоги з фінансуванням їі за рахунок бюджету в таких 
випадках: 

- для юридичного представництва громадян при захисті колек

тивних прав (наприклад, екологічних прав, прав жінок, прав спо
живачів); 

- для підвищення правової грамотності населення (Інтернет, 
телебачення, відеопрограми в судах); 

- для всіх справ, які пов'язані з депортацією, міграцією і дис
кримінацією (особливо в справах, пов'язаних 1 різними проявами 
расизму). 

Закон І 972 р. про юридичні ради запровадив цілковито нову 
систему надання сприяння з юридичних питань як у цившьних, так 

і в кримінальних справах малозабезпеченим особам. Мета їі -:
встановити просту й ефективну систему надання правової допомо

ги і правових порад, зробити таку систему легкодоступною для гро-

1 Соболева А. Uит. nраця.- С. 14. 
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мадян. Цю систему частіше називають <<25-фунтовою системою>>, 
можливо, завдяки їі доступносТІ. 

Відповідно до статей 1-5 Закону 1974 р. про правову допомогу 
соліситор, а в крайньому разі, за необхідності, баристер може дати 
усну чи письмову відповідь на будь-яке питання з англійського 
права, скласти проект договору, клопотання, заяву. Ця система не 
може застосовуватися, якщо раніше особа вже отримувала допо
могу і їй видавався сертифікат. Допомога передбачає: надання по
рад і консультацій, але не стосується надання правової допомоги 

по справі, що перебуває в судовому розгляді. Але є виняток: якщо 
цивільна чи кримінальна справа розглядається в магістратському 
суді або суді графства~ надання допомоги може проявитися в реа
льному представництвІ сторони в судІ. 

Юриди•Іні ради за цією системою надають допомогу в юридич
них питаннях особам, доходи яких обмежуються розмірами, вста
новленими ст. 1 Закону 1974 р. Починаючи з 1976 р. такими осо
бами вважаються ті, дохід яких не перевищує ЗО фунтів стерлінгів 
на тиждень, або такі, що отримують матеріальну допомогу на 
сім'ю і їх сімейний капітал не перевищує 25 фунтів стерлінгів. 

Прохач повинен заповнити певний бланк <<зелену форму», де 
містяться детальні питання про розмір його доходів. За такою фор
мою соліситар робить свій висновок про правомірність надання 
юридичної допомоги особі. При позитивному ріщенні соліситар 
має визначити розмір суми, яку має внести прохач. Якщо особа 
отримує додаткову допомогу на сім'ю або має дохід, що не пере
вищує 16 фунтів стерлінгів на тиждень, жодного внеску не вимага
ється. Якщо дохід перевищує цю суму, такий сплачується. 

Закон про застосування цієї системи містить норму, яка значно 
обмежує його застосування. Так, відповідно до ст. 3 Закону, надан
ня юридичної допомоги здійснюється негайно, якщо, на думку 
соліситора, вартість такої допомоги не буде перевищувати 
25 фунтів стерлінгів. В іншому випадку соліситар має отримати 
санкцію територіального комітету. 

Надания правової допомоги у цивільному процесі. Правова 
допомога малозабезпеченим можлива в цивільному процесі при 
розгляді справ у Палаті лордів, у Судовому комітеті Таємної ради, 
в судових органах, які належать до системи Верховного Суду, в 
Апеляuійному трибуналі з трудових справ, у будь-якому суді 
графства, в коронерських судах, в Суді з розгляду скарг на обме
ження свободи промислу і в Трибуналі із земельних справ. Така 
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допомога може надаватися з деяких категорій справ у магkтратсь
ких судах, особливо у справах, які розглядаються на підставі Зако
ну 1957 р. про судочинство щодо встановлення батьківства, Закону 
1960 р. про судочинство в магістратських судах з матримоніаль
них справ, Законів 1971 і 1973 рр. про опіку над неnовнолітніми; 
Законів 1933, 1963 і 1969 рр. про дітей і молодь, Закону 1958 р. 
про усиновлення, Закону 1948 р. про дітей і Закону 1972 р. про на
кази про стягнення аліментів. Правова допомога не надається в 
судових і адміністративних трибуналах, за винятком Трибуналу із 
земельних спорів. 1 

Будь-яка особа, незалежно від своєї наuіональності і місця про
живання, може звернутися з проханням про надання їй правової 

допомоги. Таке прохання має відповідати певним фінансовим при
писам. Дохід особи не nовинен перевищувати 1790 фунтів стерлін
гів на рік, а наявний капітал - 1200 фунтів стерлінгів, а якщо такі і 
перевищують, то незалежно від цього особа нездатна сама вести 
свою справу без надання правової допомоги. 

Для прийняття рішення про підставність прохання із загального 
доходу особи вираховують кошти, необхідні для утримання утри
манців, податок, проценти за позичкою, місцеві податки і т. п. 
Кошти подружжя враховуються як кошти прохача. 

Другою важливою обставиною отримання правової допомоги є 

обов'язок прохача навести розумні аргументи підставності своїх 
судових вимог. Так, комітет не видає сертифікат на ведення надто 

простих 1 несуттєвих справ. 

При розгляді справ в апеляційних судах заява про надання nра
вової доnомоги подається до територіального комітету, а в інших 
судах- до місцевого комітету. 

При відмові у видачі сертифіката скарга може подаватися до . . 
територІального коМІтету, за винятком сnрав сумарного nровад-

ження, за якими відмова є остаточною і не лідлягає оскарженню. 
Якщо прохання про видачу сертифіката задоволено, відповідний 
комітет повинен попередити прохача про можливі з його боку 
витрати у вигляді внесків за надання правової доnомоги і від
шкодування судових витрат протилежній стороні. Після цього 
прохачеві надасться 28 днів для обдумування умов отримання 
правової допомоги. Якщо він їх приймає, то повинен обрати 
будь-якого саліситора зі сниску і повідомити комітетові про свій 

1 Уолкер Рональд. Английская судебная система.-- М., 1980.- С. 311. 
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вибір. Він також може обрати баристера, якщо це дозволено сер
тифікатом. 

Часто ссртифікати є обмеженими за обсягом дій, які можна 
вчиняти. Так, у першій інстанції він часто обмежується отриман
ням висновку від баристера, на підставі якого комітет буде вирі
шувати, чи вартує розширювати сертифікат, щоби мати можли
вість вчинити наступні кроки по справі, або, навпаки, скасувати 
сертифікат. Це сприяє ефективному контролю за економним ви
трачанням коштів на правову допомогу. Соліситорам і баристерам 
дається порада не продовжувати судовий малоперспективний спір. 

Сам факт надання правової допомоги не перешкоджає встанов
ленню професійних відносин між клієнтом і соліситором. Останній 
так само зобов' язується зберігати адвокатську таємницю, хоча в 
окремих випадках мусить давати певну інформацію щодо клієнта 
комітетові, котра в інших обставинах була би недоторканною. 

Факт надання правової допомоги виключає, щоби саліситор не 
розраховував на вщшкодування за рахунок клієнта судових ви
трат. Тому всі витрати, зроблені соліситором без погодження їх із 
комітетом або судом, не підлягають поверненню соліситорові. 

Як уже зазначалось, особа, якій надається правова допомога, не 
відшкодовує соліситорам і баристерам витрати, пов'язані з веден
ням справи. Але, якщо вона програє справу, то Гі можуть зобо
в'язати відшкодувати судові витрати другій стороні, в межах суми, 
котру вона реально може відшкодувати. При визначенні такої мо

жливості не враховується вартість житла особи, домашньої обста

новки, майна, що пов' язане з Гі професійною діяльністю. Крім то
го, в наказі може бути вказано про розстрочку чи відстрочку спла
ти таких витрат. Такий наказ може змінюватися протягом шести 
років при зміні певних обставин цієї особи. 

Якщо стороні, якій надано правову допомогу, присуджено су
дові витрати, вони зараховуються до фонду правової допомоги. 
Коли ж суми, виплачені фондом еопіситору або баристеру за на
дання правової допомоги конкретної особи (яка отримала право
ву допомогу), перевишують суму, внесену у фонд, включаючи 
внесок їх клієнта 1 покриття судових витрат другою стороною, 
тоді фонд, перш за все, заносить на баланс те майно, яке було 
стягнуто або збережено в результаті розгляду справи. Отже, якщо 

особа, якій надано правову допомогу, виграє справу, то Товари
ство також практично не має витрат, тому і система правової до
помоги є дешевою. 
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У 198~ р. прийнято консолідуючий Закон про правову допомогу 

маJІозабсзпеченим, який поширив свою дію на: надання порад та 
консультацій, представництво в цивільних справах і захист по 
кримінальних справах. Одночасно Закон створив Раду з правової 
допомоги, в яку входить від 11 до 17 членів, що призначаються 
лорд-канцлером строком на 5 років. В його складі має бути не мен
ше ніж два еопіситори і два баристери. При Раді створено окремий 
фінансовий фонд, із котрого виплачуються витрати з надання право
вої допомоги малозабезпеченим. Фонд створюють з коштів, визна
чених для цієї мети парламентом, та сум, присуджених наказом 
суду на користь сторони, яка отримує пільгову правову допомогу, 
а також за рахунок інших джерел. 

Особа, яка хоче отримати безкоштовну правову допомогу, звер
тається в місцевий комітет Юридичного товариства, де заповнює 
так звану «зелену форму», вказуючи в ній свої доходи. Вона може 
обрати зі списку соліситорів адвоката й отримати сертифікат про 
правову допомогу. 

Правова допомога в кримінальиому процесі. Правова допомога 

спочатку поширювалася тільки на цивільний процес, але з при
йняттям Закону 1974 р. про правову допомогу остання охопила со
бою і кримінальний процес. Весь механізм надання такої допомоги 
в кримінальному процесі аналогічний тому, який діє цивільному 
процесі. Щоправда, є певні особливості. Так, оскільки криміналь
ний процес більш прискорений в часі порівняно з цивільним, то не 
існує тих організаційних формальностей, що є у цивільному. 

Заява подається безпосередньо до суду, який розглядає кримі
нальну справу, і всяка оцінка й внесок обвинуваченого можуть ма
ти мІсце вже після видачі наказу про надання правової допомоги. 
Але суд, перш ніж видати такий наказ, вимагає від обвинуваченого 

викладення детальних аргументів на отримання такої допомоги, з 
указівкою розміру своїх коштів. Якщо суд побачить, що обвинува
чений може зробити певний внесок, то виписка наказу стримуєть

ся до вчинення таких дій. 
Якщо в цивільному процесі комітет має чималу свободу в час

тині видачі сертифіката, то в кримінальному процесі діє інший 
принцип: правова допомога має бути надана там, де вона бажана в 
інтересах правосуддя, і обвинуваченому рідко коли відмовляється 

з фінансових причин. Більш того, у процесі відданнядо'суду з об
винуваченням у вчиненні тяжкого злочину або при апеляції чи 
зверненні до кримінального відділу Апеляційного суду чи Військо-
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вого апеляційного суду за дозволом оскаржити рішення в Палату 
лордів суд повинен видати наказ про правову допомогу. 

Коли особа стає перед Судом Корони ддя розгляду справи по 
суті, наказ про надання правової допомоги видає або той суд, яким 
ця особа була направлена до Суду Корони, або суд, якому переда
но справу. 

Правова допомога в кримінальному процесі полягає в представ
ництві, яке здійснюють соліситари та баристери. Що ж стосується 
магістратських судів, то там правова допомога не поширюється на 
представництво баристером, за винятком лише дуже складних і 
тяжких злочинів, що переслідуються обвинувальним актом. 

Особа, що отримала правову допомогу, після вирішення П спра
ви може одержати судовий наказ про сплату такого внеску, який 
обраховується в розумних межах, із врахуванням характеру зло
чинних дій та матеріальних можливостей особи. Якщо ця особа не 
сплатить цей внесок, він може бути стягнутий магістратським су
дом як борг. 

Безплатна юридична допомога на стадіях, які передують судо
вому розгляду, надається тільки у випадках, коли «обвинувачення 
дуже серйозне і справа складна». Про кількість справ, щодо яких 
надається безоплатна юридична допомога, свідчать такі цифри: 
у 1958 р. правову допомогу надано 28 тис. осіб. Але серед тих, хто 
був відданий суду за обвинувальним актом, безоплатний захист 
було надано лише 2 тис. людей, а на стадії судового розгляду -
4500 особам. У справах сумарної юрисдикції безоплатний захист 
практикується ще рідше: з 800 ООО справ в 1958 р. безоплатна 
юридична допомога надавалася тільки в 2000 випадках. 

На початку 60-х років безплатну юридичну допомогу дещо 

розширили: 1964 р. у справах, які розглядалися поліцейськими 
суддями, безоплатна юридична допомога була надана в 15 651 ви
падку.' 

Правова допомога поширюється на усі стадії кримінального 

процесу. Тому не дивно, коли Суд із прав людини неодноразово 
наголошує у своїх рішеннях, шо держава має гарантувати право 
обвинуваченого на захист не тільки в суді першої інстанції, а й 
на стадіях досудового та післясудового розгляду. Так, у вироку від 
28 березня 1990 р. Суд з прав людини у справі Granger до Велико
британії визнав неправомірним відмову апеляційного суду в забез-

1 По.JяІІскmі І!.!!. Цит. праця.- С. 252. 
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печенні засудженого адвокатом, зазначивши: «У тих обставинах 
відповідні органи, включно з апеляційним судом, відповідальні за 
гарантування проведення справедливого апеляuійного проuесу ... 
Відповідно до щ~авил, які були обов'язковими на той час у Шот
ландії, рішення Комісії правової допомоги було остаточним. Анг
лійська влада стверджувала, що практично таке рішення могло 
бути зміненим після відкладення розгляду справи апеляuійним 
судом. Але до того не дійшло. 

На думку Суду, зваживши усі наведені обставини, надання без
оплатної правової допомоги було в інтересах правосуддя, принай
мні на стадії розгляду, коли виявилося, що справу слід відкласти ... 
Це було би корисним для правосуддя і справедливості проuесу, 
уможлививши обвинуваченому брати активну участь у проuесі».' 

До 1949 р. питання надання правової допомоги малозабезпече
ним регулювалось різними приписами. Але з прийняттям Закону 
1949 р. такі приписи майже всі втратили свою чинність. 

Питання надання безоплатної правової допомоm малозабезпе
ченим перебувають у полі зору не тільки владних інститупій дер
жави, органів самоврядування адвокатських корпораuій, а й, не 
меншою мірою, цими проблемами займаються правові інституції 
ЄС, Федераиія Адвокатур Європи, Рада Адвокатур і правових 
об'єднань ЄС (діє на підставі бельгійського правового положення 
з 1919 р. ), Європейська Конференuія Правових фірм (утворена 
в 1983 р. у Бельгіі). 

Наприклад, Федерація Адвокатур Європи на своєму з'їзді 
16-19 травня 2002 р. пов' язала проблему надання безоплатної 
правової допомоги з питанням економічної незалежності адвока
тів, наголошуючи на тому, що така незалежність у країнах Євро
пи піддається щоразу випробуванням. 

Виходячи з головних приниипів Європейської Конвенuії прав 
людини, діючи з метою захисту фундаментальних прав громадян, 
особливо права доступу до правосуддя та рівності перед судом, 
Федераuія постановила: 

<<Пропонувати, щоби уповноваження до представлення сторони 

адвокатом або надання професійної допомоги з його боку була га
рантовані перед усіма органами, які приймають рішення в кримі
нальних, uивільних, господарських, соuіальних, адміністративних 

1 Nowicki Marek Antoni. Europejski Trybuna! Praw Cz!owieka - Przeglqd 
orzecznictwa /І Palestra.- 1995.- N• 3-4.- S. 155-157. 
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справах, перед арбітражними органами, різними дисциплінарними 
та ІНШИМИ КОМІСІЯМИ. 

Вимагати гарантії відшкодування стороною, що програла про
цес, усіх присуджених на користь сторони, яка виграла процес, 

усіх витрат і гонорарів, якщо ві11сутні особливі підстави звільнен
ня сторони вщ таких витрат. 

Нагадуємо, що покриття коштів правової допомоги за призна
ченням є обов'язком держави перед платниками податків. 

Домагаємося, щоби оплата за правову допомогу адвоката за 

призначенням здійснювалася відновідно до загальних засад, згідно 
з державними ставками або було прийнято шкалу гонорарів, пова
жаю'Іи правило: «рівна оплата за таку саму послугу».' 

Перевірте свої ;m.annя 

1. Якими нормативними актами врегульовано в Англjї надання пра
вової доnомоги громадянам? 

2. За якими nравовими засадами надається безоплатна правова допо
мога? 

З. Охарактеризуйте позицію Європейського Суду з прав людини що
до надання громадянам безоплатноІ nравової допомоги. 

4. Який порядок надання безоnлатної правової допомоги в цивільних 
с11равах? 

5. Які особливості надання безоплатної допомоги в кримінальних 
сnравах? 

6. Охарактеризуйте основні риси реформування англійської системи 
надання 11равової допомоги на сучасному етаnі. 
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НІМЕЧЧИНА 

1. Коротка історична довідка 

У ХІХ ст. німецькі історики визначились, з якого моменту слід 
вести відлік німецької історії. З достовірністю було встановлено, 
що в 9 році нашої ери Арміній. ( Anninius ), князь із германських 
племен хрусків, отримав перемогу в Тевтонобурзькому лісі над 
трьома римськими легіонами. Арміній вважається першим німе-

. І 
цьким нащональним героєм. 

У період «великого переселення народіВ» германські племена і 
народи - готи і лангобарди в Італії, вестготи в Іспанії і Південній 
Франції, англосакси в Британії, бургунди і франки в Галлії- праг
нули до того, щоби не тільки завоювати Рим, а й самим стати рим
лянами. 

476 року Західна Римська імперія припиюша своє існування. 
Сьогодні вже ніхто не намагається спрощувати історію. Ні

мецька нація формувалася сторіччями. Слово <<німецький» 
з'явилося, вірогідно, лише у VIII ст. і означало спочатку мову, 
якою розмовляли люди східної частини франкської держави. За 
Карла Великого, який зумів об'єднати майже всі германські 
королівства і герцогства ця держава стала наймогутнішою в За
хідній Європі-' 

Розпад імперії Карла Великого в середині ІХ ст. поклав початок 
самостійному існуванню Східно-Франкського королівства. Через 
сто років воно почало називатися Тевтонською державою, яка 
об'єднувала ранньофеодальні державні утворення - герцогство 
------

1 Павлов Н. В. Современная Германия.- М., 2005.- С. 477. 
2 Там само.- С. 47&. 
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Саксонії, Тюрінгії, Франкенії, Швабії та Баварії. Наприкінці Х ст. 
князівства згуртувалися, утворилась імперія Каролінгів і Оттонів. 
Імператори з династії Оттонів призначали й усували пап, майже 
безроздільно панували в папській курії. 1 

Оттон І, захопивши Італію в 962 р., поклав початок існуванню 
«Священної Римської імперії германської нації».2 

До ХІІІ ст. імператорська влада була ще значною. Для вирішен
ня загальноімперських питань зрідка скликали з'їзд (рейхстаг). На 

ньому засідали курфюрсти (великі князі), графи, представники ім
перських міст та рицарських орденів. З часом влада імператора 
стала номінальною, остаточно утвердилася політична самостій
ність князів. Імператор навіть не запрошувався на засідання рейх
стагу, а направляв до нього своїх представників. 
У другій половині XVII ст. найбільшими німецькими монархія

ми були Австрія й Пруссія. В обох державах існував королівський 
абсолютизм. До 1806 р. в Німеччині було 51 імперське місто, 
близько 360 князівств і до 1,5 тис. рицарських володінь, господарі 
яких претендували на суверенітет.' 

До початку ХІХ ст. Німеччина все ж залишалася Священною 
Римською імперією германської нації. У Гі складі налічувалося по
над 300 державних утворень, які були малоземельними і малочи
сельними за населенням. 

Серед князівств виділялися Пруссія, Саксонія, Баварія, Вюр
темберг і особливо Австрія. Ці держави формально перебували. в 

підпорядкуванні імператора й імперського сейму, але на практиці 
були незалежними. 

Французька революція й Наполеон Бонапарт поклали край іс
нуванню «Священної Римської імперії германської нації>>. З 1806 
по 1813 рр. на території Західної Німеччини було утворено Рейн
ський союз, куди увійшли такі великі держави, як Баден, Вюртем
берг, Баварія та інші (усього - 16 держав). Рейнський союз відокре
мився від решти частини Німеччини. Але після поразки Наполеона 
під Лейпцигом в 1813 г. Рейнський союз розпався. 

Поразка Наполеона не відновила архаїчної німецької імперії, 
а натомість було створено Німецький союз - об'єднання держав 

1 Федоров К. Г Історія держави і права зарубіжних країн.- К., І 994.- С. 277. 
2 Священною називалася імперія тому, що на чолі їі, крім імператора, стояв 

Папа Римський~ первосвященик ((Святого апостольського престолу)). 
3 Федоров К. Г Цит. nраця.- С. 285. 
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під гегемонією австрійських Габсбургів у складі 34 держав і 4 віль
них міст. Це об'еднання відбулося 8 червня 1815 р. на Віденському 
конгресІ. 

Німецький союз не був ні унітарною, ні федеративною держа
вою. Керівним органом Німецького союзу був так званий Союзний 
сейм, який прагнув лише того, щоби в Німеччині нічого не зміню
валося. Він складався 3 уповноважених від 34 німецьких держав 
(включаючи Австрію) і 4 вільних міст. Засідання Союзного сейму 
у повному складі ( 69 голосів) проходили дуже рідко, в основному 
всі рішення приймалися у вузькому колі (17 голосів). Головування 
в Союзі належало Австрії як найбільшій державі Німецького союзу. 

Поміж двома німецькими найбільш великими державами -
Пруссією (у ній правив король із династії Гогенцолернів) і Авст
рією, де імператором був один із династії Габсбургів, роз1·орнулася 
боротьба за керівну роль в об'єднанні Німеччини. 
У 1861 р. прусським королем став Вільгельм І. Незабаром він 

nокликав до влади людину, якій судилося відіграти історичну роль 
в об'Е:днанні Німеччини. Це був прусський поміщик Orro фон 
Бісмарк. Він сприймав тільки один шлях до об'єднання Німеччини
війну І!Руссії з іншими державами й придушення демократичного 
руху. Иого програма була лаконічною і чіткою: <<Не словами, 
а залізом і кров'ю буде об'єднана Німеччина». 

Літом 1866 р. розпочалася війна між Австрією та Пруссією. 
Прусські війська, які були краще озброєні й підготовлені до війни, 
вщент розбили австрійців при Садовій. 

Перемога при Садовій відкрила дорогу німецьким військам у 
глибину Австрії. Результатом військових дій було приєднання до 
Пруссії ряду північно-німецьких держав, серед них були: Ганно
вер, Гессен-Кастель, Франкфурт-на-Майні, Нассав. 

Під назвою Північно-німецький союз у Центральній Європі 
виникла по суті нова держава. У nравління Союзом здійснювали 
прусський король, який одночасно був імператором (кайзером), і 
канцлер. 

Поза Союзом залишалися nівденні німецькі держави: Баварія, 
Саксонія, Вюртемберг, Баден та ін. 

Бісмарк готував наступну війну. 19 лиnня 1870 р. така війна 
розnочалася між Пруссією та Францією. 

У серпні 1870 р. Прусська армія взяла в полон 82-тисячну фран
цузьку армію з імператором Наполеоном ІІІ. Франція капіту
лювала. 
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Пруссія приєднала до своєї території південно-німецькі держа
ви, які були залежними від Франції. 18 січня 1871 р. у Версалі, 
прусський король Вільгельм І був проголошений імператором Ні
меччини. Об'єднання Німеччини завершилося. 

Відповідно до нової конституції .до складу новоутвореної імпе
рії увійшли 22 монархії (серед них Пруссія, Баварія й Саксонія) і 
декілька вільних міст, включаючи Гамбург. 

Главою імперії був імператор, прусський король. На долю 
Пруссії припадало більше половини території Німеччини і 60% 
населення країни. 

Члени верхньої палати Союзної ради - Бундесрату признача
лися урядами союзних держав: «Союзна рада складається з пред
ставників держав, що входили до складу союзу, між якими голо
си розподілялися таким чином, що Пруссія отримала 17 голосів із 
58)». 1 Решта держав мала в ньому від одного до шести депутатів. 
Представництво в раді союзу й управління їі справами належало 
імперському канцлеру, який призначався імператором (ст. 15 
Конституції Німеччини). 

Конституція надавала раді Союзу законодавчу владу - поряд і 
разом із рейхстагом - і значну виконавчу владу. Але в багатьох 
випадках вирішальне слово було за президентом: імперське зако
нодавство здійснювалося союзною радою й рейхстагом. Бундесрат 
мав свій апарат у вигляді комісій, що спеціалізувалися в окремих 
галузях суспільного й державного життя. Бундесрату було надано 
право виносити укази, що мали силу законів. 

Пруссія мала значну перевагу у верхній палаті імперії. Головою 
палати був канцлер, який призначався королем. 

Нижня палата зберегла назву рейхстагу. Вона обиралася спочатку 
на три роки, а згодом (з 1887 р.) на п'ять: «Рейхстаг утворюється за 
допомогою загальних і прямих виборів з таємною подачею голосів» 
(ст. 20 Конституціі). Фактична влада рейхстагу була невеликою. 

Стаття 20 Конституції встановлювала загальне виборче право, 
хоч сам Бісмарк ставився до цього інституту як до шкідливого й 
небезпечного. 

Загальне виборче право було запроваджено з чисто політичних 

міркувань: треба було позбавити європейські держави аргументів 
про те, що нібито об'єднання Німеччини відбулося примусово, 
всупереч воЛІ народІв. 

1 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права І Под ред. проф. 
З. М. Черниловского, сост. В. Н. Садиков.- М., 1994.- С. 265. 
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Федеративна Республіка Німеччина утворилася з трьох захід
них окупаційних зон 23 травня 1949 р., із nрийняттям Основного 

Закону (конституції). 14 серпня 1949 р. було проведено перші за
rально федеративні вибори, 15 вересня обрано федерального канц
лера, а 20 вересня сформовано уряд країни. 

Сьогодні Німеччина' за формою державного устрою- федера
ція, до складу якої входить 16 земель. Кожна земля має власну 
конституцію, виборний законодавчий орган - однопалатний пар

ламент - ландтаг (у Баварії - двопалатний) і уряд на чолі з 

прем'єр-міністром. За формою правління Німеччина є парламент
ською республікою. Відповідно до Конституції 1949 р. в11щими 
органами держави є Федеральний президент, Бундестаг і Бунде
срат, Федеральний уряд і Федеральний Конституційний суд_ 

Законодавча влада здійснюється парламентом, який, відповідно 

до Конституції, вважається однопалатним, але фактично склада
ється з двох палат- Бундестагу й Бундесрату (Рада Федерації). По 
суті парламентом є Бундестаг, до складу якого входять 496 депу
татіо, які обираються прямими загальними виборами строІ<ом на 
чотири роки. Бундесрат вважається органом, через який землі Ні

меччини беруть участь у законотворчості й управлінні федерацією. 

До Бундесрату входять 69 осіб, які призначаються урядами земель 
зі свого складу на чотири роки. 

Процедура прийняття федеральних законів така: законопроект 
приймається Бундестагом і відразу передається в Бундесрат. Якщо 

ця палата не погоджується з цим законопроектом, Бундесрат може 
протягом двох тижюв зажадати скликання погоджувального комі

тету, в якому членами є представники двох палат. Комітет може 

запропонувати певні зміни до законопроекту, в такому разі зако
нопроект має бути повторно розглянуто Бундестагом. Повторно 
розглянутий Бундестагом законопроект може бути знову відхиле

ний Бундесратом, після чого цей законопроект повертається для 

• У nосібнику для зручності буде вживатися як синоніми назви «ФРН» і 
«Німеччиню~. Остання назва є історичною назвою держави, що їі уrворили 
давні германські племена. Втім, якщо йдеться про ХХ ст., коли на ніtvtецьких 
землях утворилося дві незалежні держави, то вживання терміна «Німеч'іина» 
не відображаr фактичних історичних 1мін і перетворень: в uьому 8ипадку 
мусимо вживати «ФРН;> і (<НДР>>. Сьогодні більшість науковців до сучасної 
ФРН застосовують історИ 1ІНУ назву ((Ні меч чиню). (Див., наприклад, Сучасні 
системи а,'lвокатури.- За ред. О. Д. Святонького.- К., 1993.- С. 22). 

189 



розгляду в Бундестаг, і якщо він буде проголосований утретє, за
конопроект стає законом_ 

Глава держави - Федеральний президент (Bundesprasident), 
який обирається спеціальним органом Федеральними зборами стро
ком на п'ять років. Повноваження Президента є типовими для гла
ви парламентської держави. 

Уся повнота влади належить виконавчим органам- Федераль-
ному уряду на чолі з федеральним канцлером. ' 

Президент пропонує кандидатуру на пост канцлера, який оби
рається Бундестагом. Міністри призначаються й звільняються 
Президентом на пропозицію канцлера. 
ФРН- демократична республіка, одна з країн, у якій найвищий 

життєвий рівень у світі, за промисловим виробництвом вона за
ймає у Західній Європі перше місце, значно випереджаючи такі 
держави, як Франція і Великобританія, а за зовнішньоторговель
ним оборотом займає друге місце після США. 

На відміну від ФРН, яка займала західну частину земель істо
ричної Німеччини, наГі східній частині в жовтні 1949 р. було про
голошено Німецьку Демократичну Республіку (Deutsche Demokra
tische Republik) з столицею Берлін. 

Найвищим органом державної влади в НДР була Народна палата, 
що обиралася населенням на чотири роки. Народна палата обирала 
також на чотири роки Державну раду, яка виконувала функції глави 
держави. Найвищим виконавчим органом державної влади була 

Рада Міністрів. Першим президентом НДР було обрано Вільгель
ма Піка. 
У 1990 р. ФРН і НДР об'єдналися в одну державу. Важливим 

етапом процесу об'єднання став перший Державний договір про 
економічний, валютний і соціальний союз ФРН і НДР, який набрав 
чинності І липня 1990 р. 

31 серпня 1990 р. було підписано другий Державний договір -
про механізм входження НДР до ФРН. Нарешті, 3 жовтня 1990 р. 
відбулося остаточне возз'єднання двох німецьких держав, НДР 

перестала Існувати як держава. 

Таким чином, історія Німеччини надзвичайно складна, інколи, 
суперечлива, з тривалим феодальним роздробленням, проте· на 
окремих етапах вона свідчить про силу духу народу в його праг

неннях до об'єднання, до цивілізаційного поступу. Така історія 
не може не захоплювати дослідників, вона варта того, щоб П 
вивчати. 
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Сьогодні ФРН - одна 'J найрозвинутіших цивІЛізованих держав 
світу. Федеративна Республіка Німеччини - це не просто промис
лово розвинута країна в Європі, це - цілий світ, який уособлює 
іfакі поняття, як стабільність, довір'я й упевненість. Німецька мо
ва- рідна мова понад І ОО млн людей планети. Кожна десята книга, 

шо видається у світі, написана НІмецькою мовою. 

2. Становлення та розвиток правової системи 
Німеччини: загальна характеристика 

Важливо зазнаqити, що німецька система права належить до 
великої та впливової правової групи романо-германської правової 

сім'ї. За влучним висловом Р. Давида і К. Жоффре-Спинози, вона є 
«першою сім'єю, із якою ми зустрі'Іаємося в сучасному світі» і яка 
виступає як би продовженням римського права, результатом його ... . - . ) 
евОЛЮЦlІ, ХОЧ І <<ЖОДНИМ '!ИНОМ Не ЯВЛЯЄТЬСЯ ИОГО КОПІЄЮ». 

Романо-германська правова система охоплює більшу qастину 
країн Африки, Латинської Америки, країни Ближнього Сходу, Ін
донезію, Японію, а також країни континентальної Європи. 

Своє історичне й генетичне начало романо-германська правова 
система бере у Древньому Римі, у римському праві2 

М. М. Марqснко стверджує, що у своєму становленні та розвит
ку романо-германська правова система пройшла три основних 

етапи (періоди). 

Хронологічно першим вважається період до Xlll ст. До початку 
ХІ ст. в країнах Західної Європи, як зазначається, повністю ще па
нували правові зви'Іаї, а окремі правові норми, які запроваджува
лися церквою ще не диференціювалися від звичаїв і релігійних інс
титутів. Ніхто не пробував організувати існуючі закони і правові 
установи в певну структуру. Не було ні професійного судочинства, 
ні професійної юридичної літератури. Право існувало в загальній 
суспільній матриці3 

У кінці ХІ -на початку ХІІ ст. усе це змінилося з надзвичайною 
швидкістю. В усіх країнах створюються професійні суди, законо-

1 Давид Р .. )f<:оффре-Спиноза К. Основнь1е nравоеме системь1 современ
ности.- М., 1998.·· С. 29. 

~ Марчет.::о М. Н. Курс сравнительного nравоведения.- М., 2002.- С. 483. 
3 Бер. нан Гаро.7ьд Дж·. Западная традиция права: :юоха формирования.--

2-е 111Л-ВО.- М .. 1998.- С. 62. 
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давство, юридична професія, юридична література, наука права. 
Поштовх до цього дала церковна революція, проголошена Папою 

Григорієм VII в І 075 р., яка після піввікової боротьби закріпила 
незалежність церкви від світської влади. 

У наступні сторіччя створюються нові правові системи, спо
чатку для церкви, а потім і для СВІтської влади: каноючне право, 

міське право, торгове право, феодальне і маноріальне право. 1 

Спочатку встановлюється церковна ієрархія церковних судів, на 
чолі з папською курією, з'являються в церкві професія юриста, 
юридичні науки, юридичні трактати і збірники законодавчих актів 
та судових рішень. Усе це було би неможливим, якби до ХІ ст. не 
було сформовано в Європі певну християнську спільність. У той 
час Європа складалася з численних племінних, місцевих і феодаль
них одиниць, яких єднала спільна релігійна віра і спільна для всіх 
віра в імператора, короля.2 

Найбільш ранні віломі правові порядки у народів півночі і заходу 
Європи мали племінний характер. Кожне плем'я мало власне право: 
франки, алеманни, фрізи, вестготи, остготи, бурrунди, лангобарди, 
східні сакси, вандали, евени та інші народи, шо об'єдналися у Франк
ську державу, яка охопила більшу частину території, яка потім стала 
Німеччиною, Францією і Північною Італією; англи, західні сакси, 
юти, кельти, бріти й інші народи, які згодом склали Англію, і т. п.3 

У період із VI до Х ст. правові порядки в цих народів були по
дібні. З одного боку, основою правової одиниці був двір співтова
риство довіри, шо засновувалося частково на родинних зв'язках чи 
присязі у взаємній підтримці й захистові. Порушення спокою дво
ру викликало застосування кари до порушників у виді кровної по
мсти між дворами чи кланами. Втім, згодом двори об'єднувалися в 
села, а останні також об'єднувалися між собою, утворюючи терито
ріальні одиниці у вигляді сотень чи округів, у свою чергу сотні та 
округи могли об'єднуватися у герцогства чи королівства. В місце
вих територіальних одиницях загальні збори старійшин дворів 

. . 4 
служили шструментом управЛІння та права. 

На чолі племен і общин стояли королівська і церковна влада. 

Королі продовжували називатися королями народів - Rex Franco-

1 Бер.нан Гаральд Дж. Заnадная традиция права: 7noxa формирования.-
2-е изд.- М., 1998.- С. 62. 

2 Там само.- С. 63. 
3 Там само. 
4 Бер.11ан Гаральд Дж. Цит. праця.- С. 64. 
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t·um (король Франків), Rex Ang\orum (король англів). З часу оста
точного розпаду Західної Римської імnерії у V ст. залишки римсь
кого права, які ще були у германських королівствах, далі поступо
во зменшуються. Водночас в окремих частинах Європи, а саме: 
в Північній Італії, Іспанії, на півдні Франції зберігається термі
нологія римського права. Правда, ue було спрощене як тепер його 
називають в науковій літературі «римським вульгарним правом», 

щоби не плутати його з витонченим класичним римським правом. 1 

Після остаточного розпаду монархії франків у кінці ІХ ст. 
східна частина цих територій дістала назву Німеuької держави 
(Regnum Theutonicum). У 962 р. володар цієї держави Оггон І був 
коронований королем. Наміри відродити Священну римську імпе
рію і оволодіти світом породили між королівством Німеччини і 
паnським престолом конфлікт, переможuем із якого вийшов Папа 
Римський (у 1122 р. було укладено конкордат). Партикуляризм те
риторіальний, ІІКИЙ проявлявся в існуванні локальних систем права, 
доповнювався nартикуляризмом персональним, пов'язаним з виок
ремленням окремих сусnільних станів, які мали свій nравовий ста
тус. Шляхта користувалас• nравом земським (Landrecht), населення 
міст- міським nравом, а селяни- правом двору (Ho&echt).2 

Цей період характеризується nоявою романо-германської пра
вової системи nрава. До цього відбувався лише процес вивчення, 
узагальнення 11 накопичення передумов для формування єдиної 
системи rtpaвa. До цього елементи, із яких згодом формувалася 
романо-германська правова система, мали характер звичаєвого 

права. Широко використовувалися: кодекс, дігести й інституції 
Юстиніанu, а також інші пристосовані до нових умов джерела 
римського права. На цьому етапі ще не робились навіть спроби їх 

систематизації. 
Сповільнені темпи розвитку феодалізму на німецьких землях 

зумовили тривале збереження там великої кількості правових зви
чаїв. Практично в кожному князівстві діяли свої звичаї й традиuії, 
що їх з часом було пристосовано до потреб в основному панівної 
частини сусшльства. 

Уже в ХІІІ ст. була спроба кодифікувати право. Але партику
ляризм3 став характерною ознакою феодальної Німеччини в 

1 Бер~11ан Гарольд Дж. Цит. праця.- С. 64. 
'S6jka-Zielinsko Katorzyna. Hisloria prawa.- W., 1993.- S. 56. 
3 Партикулярuз.м (particularis- лат.]- окремий, відокремлений. 
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подальшому. Майже у кожному князівстві та в усіх великих містах 
були свої збірники права.' 

Другий nеріод розвитку хронологічно охоплює XIII-XVIII ст. 
Він безnосередньо асоціюється з Ренесансом, який символізував 
звернення до культурної античної сnадщини. Суспільство Західної 

Євроnи доходить висновку: тільки право може забезпечити nоря
док і безnеку. 

Уже в ХІІІ ст. перестали <<змішувати релігію і мораль із цивіль
ним nорядком і правом». Романо-германська правова система 
зміцнювалася, набирала сили незалежно від тенденцій зміцнення 
централізованої влади. Її фундаментом із самого початку служили 
спільність культури й традицій західноєвропейських країн. Основ
ними засобами nоглиблення і поширення ідей, що були в основі 
романо-германської правової системи, стали євроnейські універси

тети. Саме в університетах уперше було усвідомлено необхідність 
рецепції римського права, пристосування до нових умов. 

Рецепція римського права в середніх віках мала загальноєвро
пейський характер, але в Німеччині вона мала свої особливості. 
Вnлив римського права на території Німеччини відчутним був уже 

в ХІІІ ст. 
Поштовхом до вивчення римського права були праці так званих 

глосаторів, вчених із Балонеького університету, які розпочали ви
вчення Дигестів Юстиніана. У загалі вивчення римського права 

ніколи не припинялося в школах Італії. Але під кінець ІХ ст., як 
свідчать джерела, вже справжні «юрми» студентів прагнули по-. . . 
трапити на уроки, яю давалися вже цшими командами вчитешв, 

набагато тепер численнішими і набагато краще тепер організова
ними.' Твердження, що Франція управлялася загальним правом, не 
означає, що римське право не мало тут свого місця. У Франції бу
ло два види римського права. Перший вид - це римське право, 
якого навчалися юристи і судді,- було правом Юстиніана, зано
во впоряІ\коване, переосмислене і заново оцінене французькими 
юристами в університетах (включаючи університет в Монпельє, 
заснований у ХІІ ст., університет Орлеана- в ХІІІ ст.). 

Римське право університетів було ідеальним правом, а не вида
ним у законодавчому порядку кодексами, статутами. Воно було 
сукупністю nравових понять і "ринципів, за допомогою яких 

1 Федирив К. Г. Цит. праця.- С. 285. 
1 Б7оk· Марк. Феодальне суспільство.- К., 2002.- С. ] 32. 
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можна було відбирати і витлумачувати чинні норми загального 
і законодавчого права. 

Другий вид римського права, який особливо зберігався в Пів
денній Франції, складався з розроблених nравових nонять, норм і 
процедур, що збереглися в народній свідомості протягом століть. 
ц ~ І 
е «вульгарне римське право» само стало звичанним правом. 

Вивчення римського права в університетах було корисним, на

самперед, для визначення, які звичаї були <<розумними», а які -
«поганимю>. В цьому аспекті канонічне право давало важливі 
орієнтири. Саме канонічне право вперше стало проповідувати не
обхідність відрізняти розумні звичаї від нерозумних. 

Школа глосаторів виникла в ХІІ ст. Одним із їі засновників був 
Ірнерія. В середині ХІІ ст. з'явилося товариство глосаторів (quat
tuar doctores - товариство чотирьох докторів), до якого входило 
чотири вчених: Болгар, Мартин, Хуго і Якоб. У 1158 р. ці вчені 
займали посади імператорських радників-юристів при дво~і імпе
ратора <<Священної Римської імперії» Фрідріха І Барбароси. 

Пізні глосатори чи консіліатори (лат.- консультативне обгово
рення декількома особами однієї професії певного питання чи проб
леми). З появою пізніх глосаторів- консіліаторів з'являється зовсім 
новий вид діяльності цих юристів, а саме: надання юридичної екс
пертизи, висновків з актуальних політичних і правових питаньJ 

Суверени Німеччини та інших держав вважали для себе почес
ним здійснювати поїздки до ІтаЛії з участю знавців права з Бо
лоньї. Глосатори вважали римське право <<живим», яке ожило завдя

ки відродженню Римської імперії на території Німеччини, а на 
німецького короля дивились як на безпосереднього спадкоємця 
римських імператорів. Користуючись різними привілеями, отрима
ними від німецьких королів, глосатори стверджували, що римське 
право повинно зобов' язувати на всіх територіях підвладних німець
кому королю. 

Школа глосаторів здобула міжнародне визнання. Навчання в 
університеті в Болоньї притягувало студентів із різних країн Євро
пи. Думка глосатора почала прирівнюватися до чинного права: 
<<чого не знає Глосатор, не визнається судом» (quidquid non agnos
cit Glossa, non agnoscit curia)4 

1 Бермап Гарольд Дж. Цит. праця.- С. 442 
2 Аннере З. История европейского nрава. - М., 1994.- С. 162. 
3 Там само.- С. 168. 
4 SOjka-Zielifiska Katarzyna. Цит. праuя.~ S. 51. 

195 



Після нетривалого 3астою серед глосаторІв їхнє місце зайняли 
так зваю коментатори римського nрава- nостглосатори. 

Заnровадження рецеnції римського права на території Німеччи
ни відбувалося в основному двома шляхами: через діяльність Ка
мерального суду і через факультети nрава університетів. Камера
льний суд Республіки (Reichskarnrnergericht), єдиний суд у цивіль
них справах для усієї держави, який було створено в 1495 р., 1 

рекомендував судам nри винесенні вироків керуватися нормами 

«Загального права», тобто нормами римського права. Якщо сторо
на в судовому nроцесІ nоклякалася на норми римського права, то 

вона звіль~лася від того, щоб доводити існування також правової 
норми, тодІ як сторона, що nоклякалася на звичаєве право, мусила 

навести аргументи щодо існування норми звичаєвого права. 
Інша дорога рецепції римського права - це юридичні факульте

ти. За встановленими звичаями, судді, які вагалися в тому, який 
вони мали винести вирок по сnраві, зверталися за консультацією 
до nрофесорів права. Ті, після вивчення справи, давали письмовий 
висновок, висловлювали свою думку ( cornrnunis opinio doctorurn) 

Поряд із вивченням і спробами часткового запровадження в 
практику римського права значна увага придшялася вивченню ка

нонічного права, сукупності рішень церковних соборів, різних 
постанов Папи Римського. Саме за допомогою канонічного права 
було врегульовано цілу низку правовідносин сімейного, релігійно
го характеру. Канонічне право в процесі свого розвитку було ко
дифіковано. Найбільш відомим результатом кодифікації цього 
права був Звід канонічного права 1582 р. 
У XIII-XVI ст. велику роль відігравали у правотворчості шеме

ни - члени (засідателі) феодальних судів. Вони мали обов'язок 
з' ясовувати фактичну сторону справи, аналізувати й оцінювати 
докази, а в разі необхідності, «відшукувати права». Тому, коли 
справи були подібні, шемени могли виносити найрізноманітніші 
вердикти. 

Уже в ХІІІ ст. з'явилися приватні збірники права, як «Саксон
ське зерцало» і <<Швабське зерцало». Джерелами цих збірників 
було звичаєве право і канонічне право. 

Окремі положення <<Саксонського зерцалю> були використані в 
магдебурЗhкому праві - збірнику норм міського нрава початку 
XIV ст. На відміну від <<3срцала>> магдебурзькі закони детальніше 

1 S6jka-Zieli1lska Katarzyna. Цит. праця.- S. 59. 

!96 



Третій період у розвитку романо-германської системи права 
значною мірою підготовлений школою природного права. Кодифі
кація позитивного права символізувала собою завершення процесу 
формування романо-германської системи права. 1 

У 1794 р. було створено Прусський земельний кодекс. У ньому 
в унісон новому часові згадувалося про захист особи, власності 
підданих. Скасовувались катування. Кодекс складався з двох час
тин: перша була присвячена нормам цивільного права, друга -
правовому становищу станів, кримінальному праву. 

Бурхливий економічний розвиток капіталізму в Німеччині 
вимагав відмовитися від існування партикулярюму в праві. В но
вих умовах пандектне право (рецептоване) римське право вже 

не могло врегульовувати нові економічні відносини. Прусське 
земельне уложення також уже було nравовим анахронізмом. 

У деяких західних землях Німеччини починає запроваджуватися 
Кодекс Наполеона. Але після прийняття поправки в 1873 р. до 
Конституції й віднесення кодифікації до компетенції імперії було 
створено комісію для кодифікації законодавства. Проект цивіль
ного уложення було схвалено 18 серпня 1899 р., набуло чинності 
з 1 січня 1900 р. 

Німецьке цивільне уложення відповідало новим економічно
соціальним умовам розвитку держави й суспільства. Воно давало 
широку правову можливість захисту приватної власності, укла
данню угод, розпорядженню майном тощо. Уложення передбачало 

широку свободу суддівського розсуду, в ньому були покликання 
на такі поняття, як «добра совість», юничаї обороту>>, «сучасна 
суспільна правосвідомістЬ>> тощо. 

До прийняття загальноімперських законів тривалий час продов
жували діяти закони і правові звичаї різних німецьких князівств, 
вільних міст тощо. Законодавство імперське створювалося в основ
ному на базі законів Пруссії, Баварії й Саксонії. Великий вплив на 
цей процес мало Прусське земельне уnоження 1794 р., яке охоп
лювало багато галузей права, баварський Кримінальний кодекс 
1813 р. і більш ранні баварські Судовий і Цивільний кодекси 1753 
і 1756 рр., саксонський Цивільний кодекс 1863 р., Ганноверський 
Цивільний процесуальний кодекс 1850 р2 

1 ЛІ/арчею..:о /vl Н Курс сравнительного nравоведения.- М., 2002.-- С. 489--496. 
2 ПравовьІе системьІ стран мщш. Зtщиклопсдический сnраво•Jник І Огв. 

рсл. А. Я. Сухарсв.- М., 2001.- С. 159. 
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Третій період у розвитку романо-германської системи права 
значною мірою підготовлений школою природного права. Кодифі
кація позитивного права символізувала собою завершення процесу 
формування романо-германської системи права.' 
У 1794 р. було створено Прусський земельний кодекс. У ньому 

в унісон новому часові згадувалося про захист особи, власності 
підданих. Скасовувались катування. Кодекс складався з двох час
тин: перша була присвячена нормам цивільного права, друга -
правовому становищу станів, кримінальному праву. 

Бурхливий економічний розвиток капіталізму в Німеччині 
вимагав відмовитися від існування партикуляризму в праві. В но
вих умовах пандектне право (рецептоване) римське право вже 

не могло врегульовувати нові економічні відносини. Прусське 
земельне упоження також уже було правовим анахронізмом. 
У деяких західних землях Німеччини починає запроваджуватися 
Кодекс Наполеона. Але після прийняття поправки в 1873 р. до 
Конституції й віднесення кодифікації до компетенції імперії було 
створено комісію для кодифікації законодавства. Проект цивіль
ного упоження було схвалено 18 серпня 1899 р., набуло чинності 
з 1 січня 1900 р. 

Німецьке цивільне упоження відповідало новим економічно
соціальним умовам розвитку держави й суспільства. Воно давало 
широку правову можливість захисту приватної власності, укла
данню угод, розпорядженню майном тощо. Упоження передбачало 

широку свободу суддівського розсуду, в ньому були покликання 
на такі поняття, як «добра совість», «звичаї обороту», «сучасна . . 
СуСПІЛЬНа праВОСВ!ДОМІСТЬ» ТОЩО. 

До прийняття загальноімперських законів тривалий час продов
жували дІяти закони і правові звичаї різних німецьких князівств, 
вільних міст тощо. Законодавство імперське створювалося в основ
ному на базі законів Пруссії, Баварії й Саксонії. Великий вплив на 
цей процес мало Прусське земельне упоження 1794 р., яке охоп
лювшю багато галузей права, баварський Кримінальний кодекс 
1813 р. і більш ранні баварські Судовий і Цивільний кодекси 1753 
і 1756 рр., саксонський Цивільний кодекс 1863 р., Г<1нноверський 
Цивільний процесуальний кодекс 1850 р2 

1 МарченкоМ 11. Курс сравнительного пrавовсдсния.-- М., 2002.- С. 489--496. 
2 ПравовЬІс системь1 стран мира. Знциклоnедический справочник І Огв. 

рел. А. Я. Сухарев.- М., 2001.- С. 159. 
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Щодо цивільного nроцесуального законодавства, то у ФРН діІ 
Цивільно-nроцесуальний кодекс 1877 р. (Zivilproze!Jordnung) (ЦПК), 
що встуnив в дію І жовтня 1879 р. і діє нині в редакції від 
12 вересня 1950 р. з nодальшими відповідними змінами. Найбільш 
істотні з них зроблені: Законом про спрощення і nрискорення су
дочинства від 9 грудня 1976 р.; Законом про реформу судової про
цедури вручення документів від 25 квітня 200 І р.; Законом про 
реформу цивільного процесу від 27 лиnня 2001 р. Останній, зок
рема, відкрив можливість проведення судового засідання з вико
ристанням Інтернету (за його доnомогою сторона, свідок або екс
перт можуть давати пояснення чи показання за межами залу судо

вого засідання в місці свого перебування, ст. \28а ЦПК). Крім 
того, за період 2001-2003 рр. було внесено більш як 36 змін до 
цпк.' 

КримінШІьне матеріШІьне законодавство ФРН значною мірою 
базується на Кримінальному кодексі 1871 р. В основу цього Ко
дексу було покладено Прусський кодекс 1851 р. До встановлення 
фашистської диктатури в країні не один раз створювалися комісії 
для проведення реформ кримінального законодавства. Було ство-. . . . 
рено ВІСІМ nроекпв нового кримшального кодексу, але жоден 

проект не було реалізовано. Після створення ФРН, поряд зі ска
суванням норм у кримінальному законодавстві, прийнятих на
цистським режимом, також проводилася робота по створенню 

нового кримінального кодексу. Втім, у 1969 р. комітет із рефор
ми кримінального законодавства обмежився тільки необхідніс
тю провести реформування Загальної частини кримінального ко
дексу 1871 р., а для узгодженої взаємодії обох частип кодексу 

було прийнято в 1974 р. Увідний закон до КК, що налічує 

326 статей? 
Після змін у кримінальному законодавстві усі злочинні діяння 

nоділяються не на три види, як було за старою редакцією КК, а на два 
види - на злочини, якщо передбачено покарання позбавленням 

волі на один рік і більше, та проступки - за які nередбачено пока
рання на менший термін або штраф. 

КримінШІьне процесуШІьІІе закоІІодавство. Після прийняття КК 
1871 р. було прийнято також закон про судоустрій 1877 р. та Кри-

1 Елисеев Н. Г. Гр<:tжданское процессуальное нраво зарубежньІх стран.~ 
Учебник.- 2-е изд.- М., 2006.- С. ЗІ. 

2 Правовь1е системьІ стран мира. Цит. праня.-- С. 166. 
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Щодо цивільного процесуального законодавства, то у ФРН діє 
Цивільно-процесуальний кодекс 1877 р. (ZivilprozeiЗordпung) (ЦПК), 
що вступив в дію І жовтня 1879 р. і діє нині в редакції від 
12 вересня 1950 р. з подальшими відповідними змінами. Найбільш 
істотні з них зроблені: Законом про спрощення і прискорення су
дочинства від 9 грудня 1976 р.; Законом про реформу судової про
цедури вручення документів від 25 квітня 2001 р.; Законом про 
реформу цивільного процесу від 27 липня 200 І р. Останній, зок
рема, відкрив можливість проведення судового засідання з вико
ристанням Інтернету (за його допомогою сторона, свідок або екс
перт можуть давати пояснення чи nоказання за межами залу судо

вого засідання в місці свого перебування, ст. 128а ЦПК). Крім 
того, за період 2001-2003 рр. було внесено більш як 36 змін до 
цпк. І 

Кримінальне матеріальне законодавство ФРН значною мірою 
базується на Кримінальному кодексі 187 І р. В основу цього Ко
дексу було покладено Прусський кодекс 1851 р. До встановлення 
фашистської диктатури в країні не один раз створювалися комісії 
для проведення реформ кримінального законодавства. Було ство
рено вісім проектів нового кримінального кодексу, але жоден 
nроект не було реалізовано. Після створення ФРН, поряд зі ска
суванням норм у кримінальному законодавстві, nрийнятих на

цистським режимом, також проводилася робота по створенню 

нового кримінального кодексу. Втім, у І 969 р. комітет із рефор
ми кримінального законодавства обмежився тільки необхідніс
тю nровести реформування Загальної частини кримінального ко
дексу 187 І р., а для узгодженої взаємодії обох частин кодексу 
було прийнято в 1974 р. Увідний закон до КК, що налічує 
326 статей2 

Після змін у кримінальному законодавстві усі злочинні діяння 
nоділяються не на три види, як було за старою редакцією КК, а на два 
види - на злочини, якщо передбачено покарання позбавленням 
волі на один рік і більше, та проступки - за які nередбачено nока
рання на менший термін або штраф. 

КрuАtіІІальне процесуальне законодавство. Після nрийняття КК 
І 871 р. було прийнято також закон про судоустрій 1877 р. та Кри-

1 Елuсеев Н. Г. Гражданское процессуальное nраво зарубежньІх стран.
Учебник.- 2-е изд.- М., 2006.- С. З\. 

:: Правовь1е системhІ СlJ>ЗІІ мира. Цит. npauя.- С. 166. 
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мінально-nроцесуальний кодекс 1877 р. Ці акти з nевними змінами . . 
ДІЮТЬ І СЬОГОДНІ. 

Після nовалення в країні фашизму на всій території окупацій
них зон nочали діяти (за рішенням Контрольної Ради) Закон про 
судоустрій і КПК у редакції 1924 р. З утворенням ФРН КПК було 
значно змінено: він розширив nрава обвинуваченого в частині 
права на захист. За цей період КПК 1877 р. зазнав декілька нових 
редакцій: 1950, 1964, 1975, 1987 рр. 

3. Судова система Німеччини: 
історичний аспект 

На ранньому етапі розглядом кримінальних і цивільних справ 
займалися загальні народні збори під керівництвом обраного ними 
урядника, якого називали хунгінус (thuпginus) або центеноріус 
(centenarius). 1 

. 

Уже на цьому етапі сусnільного буття відбулися важливі ево
люційні зміни. Перша з них: замість туніна, якого обирали загальні 
народні збори, головував уже судовий урядник, якого призначав 
король. Таким урядником був граф (comes), від якого суд нази
вався плацітум комітіс (placitum comitis ). Друга істотна зміна по
лягала в тому, що до складу суду, окрім членів, гміни входило сім 
так званих Rachinburgii, тобто осіб, обізнаних у nраві й обраних 
зборами гміни, які мали опрацювати й представити суду проект 
судового рІшення. 

Під час розпаду імперії Карла Великого відбулося подрібнення 
і судової системи. Головне місце серед судових установ займали 
суди феодалів-землевласників. Спочатку їх судова влада охоплю
вала лише кріпаків. Але поступово поширювалася і на все насе
лення їх феодальних володінь. 

Феодальна роздробленість влади в Німеччині була досить знач
ною, а тому правами сеньйоріального суду тут користувалися не 
тільки великі імперські васали (герцоги, курфюрсти, князі), а й 
прирівняні до них представники вищого духовенства (архієписко

пи і єпископи). 

1 Krzymuski Edmund. Wyk!ad procesu kamego austriackiego.- Кrak6w, \891.
S. 52. 
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Судова влада напежала також чимапій кількості графів і nростих 
рицарів, а також церковникам низових рангів. 

З часу nершої династії німецьких імператорів (Саксонських), 
яка опиралася на церковних феодалів проти могутніх світських 
князів, розвинувся й зміцнився суд церковний. Церковний імунітет 
nоширювався не тільки на власні церковні володіння, а й на всю 
округу, в якій були ті земельні володіння. 

Володілець імунітету отримував дуже широку юрисдикцію, яка 
охоплювала не тільки нижчу, а вищу (кримінальну) юстицію. 
У боротьбі з повстаниями селян, які часто відбувалися під релі

гійними гаслами, єпископи застосовували церковні суди, а також 
суд феодалів-землевласників. 

Другу групу самостійних судів становили міські суди. Особ
ливого розвитку ця форма набула в ХІП і XIV ст., коли багато 
міст отримали незалежність від феодапів. Окремі міста, як Магде
бург і Любек, стали зразком для інших міст, які запозичали від 
них статути. 

У найдавнішому збірнику міського права «Право міста Зеста» 
(ХІІ ст.) вказувалося, що община міста підпорядковувапася дав
ньому й виборному nраву. У цьому місті вводилося три суди: на
стоятеля, фогта і шультгейса. 

Юрисдикція настоятеля поширювалася на духовні справи, хоч і 
судити він мусив разом з обраними громадою засідателями (скабі
нами). 

Кримінальні справи розглядав фогт міста, зокрема, справи про 
поранення запізом і розбій, крадіжку з проникненням у nриміщен
ня тощо. Суд фогта проводився тричі на рік і лише на другий і тре
тій дні після певних свят. 1 

У <<Праві Страсбурга» (кінець ХІІ ст.) вказувалося, що всі 

службові особи міста перебувають під владою єпископа, який за
тверджує на посадах шульттейса, бургграфа, митника й начапьни
ка монети. 

Шультгейс мав двох помічників, яких називапи суддями, разом 

з якими він здійснював правосуддя в цивільних сnравах, а кримі
нальні- розглядав фогт, якого nризначав єпископ або король. 

1 Хрестоматія з історії держави і nрава зарубіжних країн.- Т. 1.- К., 
1998.- с. 192. 

2 Там само.- С. 198-199. 
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За магдебурзьким міським правом, судочинство відправляв мі
ський суд, що складався з ратманів (радників), обраних на раді 
громадян. До компетенції цього суду було віднесено спори щодо 
міри й ваги, продажу харчів. 

Кримінальне судочинство здійснював бургграф, який розглядав 
справи три рази на рік - на святкові дні (Агати, Іона та Мартина). 
Якщо бургграф був відсутній у ці дні, громадяни міста могли 
обрати тимчасового суддю. До компетенції останнього належали 
справи щодо обвинувачених, яких зловили на місці злочину. 
Допускалися примирення сторін перед судом, відкуп та поєдинок. 1 

Лише невелика кількість судів залишалася в підпорядкуванні 
вищої влади імператора або короля. Це були так звані «вільні суди». 

Найбільше таких судів збереглося у Вестфалії, яка в Х ст. вхо
дила до Саксонського герцогства. 
У 1495 р. засновано імперський суд, який мав вирішувати всі 

справи на підставі римського права і лише в другу чергу до уваги 
брати <<Добре німецьке право»? 

На етапі, коли діяв звід Кароліна, кримінальні справи розглядав 
суд лавників (Schбffengerichte), за другою інстанцією - суд missi 
dominici (місідомінісі). 
Що стосується суду лавників, то початкова вони відрізнялися 

від рахімбургів тільки тим, що останніх обирала rміна ддя кожної 
справи окремо і цілком незалежно від графа. У першому випадку 
їх обирали на ціле жипя й обрання затверджувалося графом. 
З часом rміна втратила право відхиляти вироки лавників, які, як і 
рахімбурги, пропонували проект вироку. Це привело до того, що 
лавники перетворилися на суддів, яю самостійно виносили вироки. 
Що стосується іншої категорії, суддів другої інстанції, то вони були 
урядовцями, які від імені короля здійснювали нагляд за юрисдик
цією графа, інколи розглядали окремі кримінальні справи. В інститу
ції цих урядовців вчені вбачають початок закладення королем Кар
лом Великим інституту кримінального переслідування злочинців. 3 

В епоху <<освітнього абсолютизму» проблемам судочинства, ко
дифікації права приділялася особлива увага. Першим кодексом 

1 Хрестоматія з історії держави і nрава зарубіжних країн. Цит. праця.~ 
с. 201-202. 

2 Боста/І Л. М., Бостан С К. Історія держави і права зарубіжних країн.
К., 2004.- с. 206. 

' Krzvmuski Edmund. Wyklad procesu kamego austriackiego.- Krakбw, 1891.-
S. 52. 
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цього періоду можна вважати Звід баварських кримінальних зако
нів 17 51 р. В І 794 р. було запроваджено в життя звід законів Прус
сії - <<Всезагальне земське право Прусських держав» (Allgemeines 
Landrecht ftir Preussischen Staaten}. ІЗ і 17-та книги присвячені, 
в тому числі, й організації судочинства. 

Правосуддя в цивільних справах здійснювали суди: повітові 
(AmtsGerichte), крайові (Landgerichte}, вищі (Oberlandesgerichte) і 
трибунал держави (Bundesgerichtshof)- як найвища інстанція. 

Після об'єднання Німеччини і прийняття Конституції 1871 р. 
майже одночасно з КПК було прийнято в 1887 р. закон про судо
устрій, який установлював таку судову систему: 

- дільничний суд (одноособовий суддя або суд шеффенів у 
складі судді і двох шеффенів); 

- земельний суд (кримінальна nалата у складі n'яти суддів, як 
перша інстанція, і трьох чи п'яти суддів- як апеляційна інстанція); 

- суд присяжних при земельному суді у складі трьох суддів і 
12 присяжних, об'єднаних у дві самостійні колегії з окремим ви
рішенням питання про вину й призначення покарання; 

- вищий земельний суд у склаДі п'яти судців, що виступали як 
ревізійна інстанція; 

- імперський верховний суд (кримінальний сенат у складі де
в'яти суддів як перша інстанція і семи суддів- ревізійна інстанція).' 

Дрібні правопорушення розглядав суддя одноособово або з уча
стю двох шсффенів: Окружні суди були. апеляційною інстанцією 
для дшьничних судш 1 розглядали тяжю кримшалью злочини за 

участю 12 присяжних. 
Обласний суд приймав апеляції на вироки окружних судів і був 

також ревізійною інстанцією. 
Верховний або імперський суд був вищим ревізійним органом 

у всіх сnравах про державну зраду й шпигунство. 
Існували військові і польові суди. 

Повітові суди розглядали усі сnори на суму до 300 марок, а та
кож, незалежно від вартості,- спори, які виникали з контракту 
найму, зі службових відносин, спори між туристами та готелями, 

перевізниками і т. ін. Голова повітового суду мав титул- президент 

суду, якого призначав король. На підставі закону від 10 квітня 
1892 р. президент суду керував роботою всіх суддів повітового 
суду. 

1 Фили:wонов Б. А. УголовиЬІЙ nроцсес ФРГ.- М., 1974.- С. 3. 
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Усі шші справи розглядали крайові суди, які були також дру
гою інстанцією для рішень повітоних судів. 

У разі необхідності повітового суддю могли заступати судові 
асесори, тобто судові чиновники, які склали суддівський іспит і 
вправі були отримати посаду судді, але тільки через відсутність 
вільних місць очікували на таку посаду. 

Після завершення навчання в університеті асесори складали 
один іспит з усіх галузей права. Складання такого іспиту давало 
можливість приступити до судової практики. Практиканти мали 

офіційну назву «референдарі». Їх часто використовували як секре
тарів судового засідання .. З навчальною метою час від часу рефе
рендарt готували доповщt. 

Кожен суддя розглядав справи три дні на тиждень, на рік - до 
2500 справ. На перший погляд, кількість справ, яку розглядав суд
дя протягом року, видається дуже великою. Але фактично серед 

цих справ була значна частина справ малої ваги, розгляд яких за

ймав усього декілька хвилин. За один день суд вирішував до 
40 справ. 

Серед суддів повітового суду проводилася спеціалізація за ка
тегоріями цивільних справ. У 1897 р. було значно збільшено кіль
кість судових чиновників: у Пруссії з 200- до 300 суддів. 1 

До 1898 р. суддів поділяли на цивільних і карних, але після чи
слених скарг суддів цей звичай змінено. Судді вважали, що такий 
поділ призводив до однобічної підготовки. 
У другій половині ХІХ ст. суди були погано забезпечені належ

ними примішеннями для роботи, взагалі матеріальне забезпечення 
судів було надзвичайно поганим. Через відсутність у суді належ
них приміщень судді, могли працювати вдома. Наприклад, у Дрез
дені 16 возів розвозило справи суддям додому. Вдома судді вивчали 
матеріали справ, готувалися до їх розгляду і в приміщення суду 
з' являлися лише для розгляду справ по суті. У становлених годин 
роботи судЛів не було визначено. Як правило, судді призначали 

розгляд справ до обіду і працювали до 16-ї чи 17-ї години. 

Крайові суди складалися з палат. У Дрездені крайовий суд 
складався із шести судових палат (Kammeг). До кожної палати 

входило троє суддів, із яких один був головуючим при розгляді 
справ і головою палати. Тільки голови палат мали свій кабінет, 

1 Malachm~'ski Godzimiг. Sq_downictwo і adwokatura w Niemczech.- Lwбw, 
Jg96.- S. 7. 
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а інші судді, референти працювали основну частину робочого часу 
вдома.' 

Судді в повітовому суді називалися «Amstrichcr», у крайових 
судах - «Landrichter». Частина суддів отримувала високий титул 
«Amtsgerichtsrath>> або «Landgerichtsrath». 

Зайняти посаду судді не було простою справою. Після закін
чення університету кандидат на посаду судді складав іспит на рефе
рендара. Останній мусив чотири роки проходити практику в суді, 
частину якої міг відбувати в адвоката чи в органах влади, після 
чого набував права складати асесорський іспит. У разі успішного 
складання іспиту особа прирівнювалася до адвоката й судді. 

У Пруссії за встановленим правилом асесор мусив ще чотири 
роки безкоштовно проходити практику в суді. В Ганновері було 
передбачено проходження асесорської практики протягом чоти
рьох-п'яти років. Джерела свідчать, що така безоплатна практика 
могла тривати й до десяти років. Асесорів часто використовували 
як помічників суддів. 2 

Судова система ФРН. Основним правовим актом, який регу
лює діяльність судової системи у ФРН, є закон про правовий ста
тус суддів від 19 квітня 1972 р. (Deutsches Richtergcsctz).3 З огляду 
на розташування суду, судді поділяються на федеральних і земель
них (ландових). 
У цілому судова система ФРН складається з таких судів: 
І. Федеральний Конституційний суд і Конституційні суди фе

деральних Земель. 
2. Ординарні (загальні) суди: об'єднаний сенат вищих феде

ральних судів (der Bundesgerichthpf) (великий сенат із цивільних 
справ і великий сенат із кримінальних справ), федеральна судова 
палата. 

З. Вищі (Верховні) суди земель ФРН (Oberlandesgerichte): сена
ти з цивільних справ, сенати із сімейних справ, сенати з криміна
льних справ, сенати для небезпечних злочинців проти державного 

ладу. 

4. Земельні суди (Landgerichte): nерша інстанція (палати з май
нових питань~ палати з комерційних питань, великі палати з кри

мінальних справ, великі палати у справах молоді), апеляційна ін-

1 Malachowski Godzimir. Цит. праня.-- S. 22. 
2 Там само.- S. 43. 
3 НатЬига Stefan, Muszyf1ski A4ariusz. Urzt.td s~dzicgo w RFN // Gazeta 

SЦ.dowa.-2003.-\ (103).-S. 20. 
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станція (палати з майнових питань, палати з комерційних питань, 
малі nалати у сnравах молоді, велика палата у справах молоді). 

5. Дільничні суди (Arntsgerichte): суди з розгляду цивільних 
справ (суд з nитань виконання судових рішень, суд з питань забор
гованості, суд із майнових справ, суд із сімейних справ), суди з 
кримінальних справ (суд шеффенів для дорослих, суд шеффенів 
для молоді, суд ддя дорослих, суд для молоді). 

6. Спеціальні суди: федеральний адміністративний суд (das 
Bundesverwaltungsgerit), Вищий адміністративний суд (Oberverwal
tungsgerichte), адміністративні суди (Verwaltungsgerichte); федера
льний суд у трудових спорах (das Bundesarbeitsgericht), земельний 
суд із трудових спорів (Landesarbeitsgerichte), суд у трудових спорах 
(Arbeitsgerichte); федеральний суд із· соціальних питань (Bundes
sozialgericht), земельний суд із соціальних питань (Landessozial
gerichte ), суди із соціальних питань (Sozialgerichte ). Окрім цього, 
є ще федеральний фінансовий суд (палата), фінансові суди земель; 
федеральний суд у справах суддівської служби, земельні суди суд
дівської служби; федеральний дисциnлінарний суд, дисциплінарні 
суди; сенати у справах військовослужбовців федерального адмініс
тративного суду, дисциnлінарні воєнні суди; федеральний патент
ний суд (сенати з розгляду позовних заяв, сенати з визнання nатен

тів недійсними); федеральні воєнно-кримінальні суди (можуть 
утворюватися на підставі ст. 96 Конституції ФРН) і суди честі. Усі 
ці суди очолює Об'єднаний сенат вищих судових органів. 

Переважну більшість справ розглядають суди земель. Суди ор
динарної або загальної юрисдикції комnетентні розглядати усі 
кримінальні справи, спори з цивільного і торговельного права, не
позовного судочинства (сnрави щодо опікунства, спадщини, ре
єстрації у поземельній книзі). 

Суди Земель поділяються на звичайні суди Землі і вищі суди. 
Останні виступають як аnеляційні й касаційні інстанції судів nершої 
інстанції. Вони організовані на всій території земель ФРН, в кіль

кості від одного до чотирьох (у Баварії є три вищих суди і Ба
варський верховний суд у Мюнхені, який поряд з повноваження

ми одного з виших судів землі з окремих категорій цивільних і 
кримінальних справ виконує і функції Верховного федерального 
суду). Усього у ФРН налічується \8 виших судів землі й один 
такий суд у Берліні.' 

1 Правовьrе системь1 стран мира.- С. 169. 
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Звичайних судів землі на території ФРН станом на 1990 р. було 
921 Розглядають вони справи першої і дру1·ої інстанцій (скарги на 
рішення і вироки нижчестоящих судів). У складі кожного суду 
землі, який очолює голова, утворюються палати з цивільних і кри
мінальних справ. Палати з кримінальних справ засідають у складі 
трьох професійних суддів та голови суду чи голови палати. Справи 
невеликої складності розглядаються суддею одноособово. Кримі
нальні палати судів землі розглядають як перша інстанція всі зло
чини, що їх не віднесено до компетенції дільничних судів чи вищих 
судів землі. 

Дільничні суди (в 1990 р. цих судів було 550 у ФРН і сім - у За
хідному Берліні). 2 Ці суди вправі розглядати всі майнові спори на 
суму до 5000 марок, а також спори (наприклад, за договором найму) 
незалежно від суми позову, який є в таких випадках останньою ін
станцією, причому оскарженими можуть бути лише позови на суму 
більш як 500 марок. До складу дільничних судів можуть входити: 
один і понад 30 суддів. Якщо в суді є тільки один суддя, то йому 
призначається постійний його заступник із суддів землі. 

· Суд шеффенів засідає у складі дільничного судді і двох шеффе
нів. Шеффени беруть участь у розгляді справ за списками канди
датів, які входЯть до ради общини з числа жителів, що досягли 
30 років, і таких, що не мають обмежень (судимість, фізичні чи 
психічні вади тощо). 

Для усіх інших цивільних справ першою інстанцією слугують 
зем~льні суд~, в яких ріш.ення nриймають як одноособовий суддя, 
так 1 колепя ІЗ трьох суддІв. 

Апеляційною інстанцією виступають вищі земельні суди. По
дальше звернення до Федеральної земельної палати можливе тіль
ки з питань права на суму позову, яка перевищує 40 ООО марок-' 

Для німецького цивільного судочинства характерною є детальна 
спеціалізація суддів. Особливі відділення в судах діють у справах 
будівництва, сільського господарства, судноплавства, торгівлі тощо. 

Розподіл компетенції з кримінальних справ судами ординарної 
юрисдикції більш складний. Як суди першої інстанції, залежно від 
віку підсудно го та суспільної небезпеки діяння, можуть виступати 

1 Правовьте систс:-.tЬІ стран мира.- С. 169. 
'Там само.- С. 170. 
3 Молдаван В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія. Російська Феде

рація, ClliA, ФРН, Франція. Судові органи ООН. Навчальний посібник.- К., 

2003.- с. 238. 
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суди різного складу - від одноособового судді до палат, які засі
дають у складі трьох професійних суддів і двох засідателів. Вибір 
суду в багатьох випадках залежить від .прокуратури. 

Одноособовий суддя розглядає справи щодо злочинів, покаран
ня за які не може перевищувати одного року позбавлення волі. 
Справи щодо злочинів, за які покарання може бути призначено до 

трьох років позбавлення волі, розглядається колегією судді та двох 
засідателів. Загальне правило формування кримінального суду: 
чим складніша справа, тим більшим є склад суду і тим більше в 
ньому професійних суддів. У вищій судовій інстанції- федераль
ній судовій палаті - справи вирішують п'ять професійних суддів 
без засідателів. 

В особливе провадження виділені справи щодо злочинів не
повнолітніх. Ними займаються особливі відділення дільничних і 
земельних судів. Особи, які вчинили правопорушення, поділя
ються на дві вікові групи: від 14 до 18 років та від 18 до 21 року. 
Судді повинні мати досвід спілкування з молоддю; якщо суд діє . . . . 
за участю двох засщателш, то одним ІЗ них має виступати жшка; 

одноособовий суддЯ може приймати рішення лише щодо заходів 
виховного характеру. 

Стосовно вищих земельних судів слід мати на увазі, що вони не 
є елементом федеральної структури; вищий земельний суд не є 
Верховним судом певної землі. В деяких землях діє кілька вищих 
земельних судів. Наприклад, у Баварії їх- чотири. Усього в ФРН 
таких судів понад 20. У галузі цивільних справ ці суди виступають 
як апеляційна інстанція; щодо кримінального судочинства вони 
розглядають деякі найскладнішІ справи за першою шстанщєю. 

Федеральна судова палата- як вищий судовий орган країни -
покликана забезпечити єдність судової практики, хоча іТ рішення 
формально і не мають сили прецеденту. Це - ревізійна інстанція. 
В й складі 11 сенатів з цивільних справ, п'ять з кримінальних 
справ та сім для розгляду спеціальних питань (у справах картелів, 
у справах адвокатів, нотаріусів тощо). 

У Верховному суді є судові слідчі, які займаються підготовкою 
до розгляду окремих категорій справ, вироки шодо яких оскар

жено до цієї інстанції. У середньому щорічно Федеральна судова 
палата в порядку ревізії розглядає 3-2,5 тис. цивільних і близько 

J ,5 кримінальних справ1 До компетенції Верховного федерально-

1 і\4о.·и)оrши В. В. Цит. npauя.- С. 239. 
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го суду з кримінальних справ входить розгляд касацшних скарг 
на вироки вищих судів земель, винесених судом першої інстанції, 

а також на вироки судів присяжних і великих палат судів землі, 
якщо вини не підлягають оскарженню до вищого суду землі. Вер
ховний федеральний суд може переглянути справу за нововиявле
ними обставинами. З 1969 р. цей суд не розглядає справ за першою 
інстанцією. 

До компетенції Верховного федерального суду входить і роз
гляд касаційних скарг на рішення в цивільних справах, винесених 
вищими судами землі. При цьому він приймає справи, сума позову 
яких до 40 ООО марок, тільки з дозволу вищого суду землі, а на біль
шу суму - зі своєї ініціативи. 

Під касаційним оскарженням вироку чи рішення розуміється 
перегляд судового рішення з мотивів порушення закону або не
правильного його застосування, але не з мотивів відповідності рі
шення фактичним обставинам справи.' 

Касаційні скарги розглядаються сенатами Верховного феде
рального суду у складі п'яти членів на чолі з головою сенату 
(окремі питання можуть вирішуватися колегією з трьох членів або 
одноособово). 

У Верховному федеральному суді утворюються великі сенати 
для розгляду цивільних і кримінальних справ, коли виносяться рі
шення з принципових питань. У великі сенати входить голова 

Верховного федерального суду, який головує в засіданнях, по ві
сім членів суду, призначених головою на два роки. 

Адміністративні суди компетентні у всіх публічно-правових 
спорах неконституційно-правового характеру (оскарження грома
дянами дій адміністративних органів, які відмовляють їм, на
приклад, у дозволі на будівництво будинку, позов щодо заборони 

спору дження чи експлуатації атомних установок, аеропортів, щодо 

відмови у прийнятrі до вузу, скарги іноземних громадян, що про
сять притулку). Розглядають адміністративні суди також позови 
чиновників до своїх установ. 

Система адміністративних судів має три інстанції: суди першої 
інстанції, вищі адміністративні суди на рівні земель і федеральний 
адміністративний суд. Усі ці суди діють колегіально, причому 

в перших двох інстанціях разом з трьома професійними суддями 
діють по два засідателі, а федеральний адміністративний суд 

1 ПравовЬІс системьr стран мира.- С. 168. 
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розглядає справи у складі п'яти професійних суддів. Засідателі 
адміністративних судів обираються на чотири роки і не належать 
до певної професійної групи громадян. Суди другої та вищої ін
станцій можуть у певних випадках функціонувати як суди першої 
інстанції. 

Процес в адміністративному суді проводиться у формі так 
званого розшукового провадження, суд сам досліджує обставини 
справи, не будучи пов'язаним претензіями чи доказами сторін, 
залучаючи за власною ініціативою до розгляду третіх осіб. 
Рішення адміністративних судів першої інстанції можуть бути 
оскаржені до вищих земельних судів, а їх рішення - до ка
саційного провадження перед Федеральним адміністративним 
судом. 

Федеральний адміністративний суд бере до розгляду справи, 
якщо йдеться про порушення норм федерального права, коли . . 
оспорюється правильНІсть застосування права земЛІ. 

Особливим видом адміністративних судів, які діють на nідставі 
спеціальних нормативних актів, є дисциплінарні і фінансові суди. 
Останні виносять рішення у спорах між громадянами і державою 
щодо податків і зборів. 

Суди з трудових справ займаються конфліктами між найма
ними працІВниками та підприємцями у галузі трудових відносин. 
Спорами між сторонами, що укладають тарифні угоди, а також 
такими питаннями, як участь найманих працівникш в управЛІнні 
підприємством~ Трудові суди мають три інстанції. Управління 
трудовими судами і службовий нагляд за їх діяльністю здійсню
ють міністри пращ земель за погодженістю із земельними управ
ліннями юстиції. У сі трудові сnрави розглядаються професійними 
суддями й засідателями. В палатах трудових судів, в яких діють 
два засідателі, один представляє робітників, інший - робото
давцІВ. 

Снухання справи в трудовому суді починається зі спроби при
мирення суддею сторін. У разі невдачі такого намагання воно пе
реноситься на розгляд колегії, у трудовому суді першої інстанції 
сторони можуть виступати самі або бути представлені довіреними 
особами від профспілок або спілки підприємців. Адвоката у цій 
Інстанuії допускають лише як виняток, у земельних, трудових су

дах сторони мають бути представлені адвокатами або довіреними 
від своїх професійних організацій, у Федеральному трудовому суді 
обов' яжовим є представництво через адвоката. 
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Рішення трудових спорів можуть бути оскаржені до земельних 

трудових судів тшьки у випадках, якщо майнові інтереси сторін 

оцінюються в сумі більш як 800 марок або земельний суд допускає 
оскарження з точки зору принципової важливості. 

Вищою інстанцією з трудових спорів є Федеральний трудовий 
суд. Касаційне провадження у Федеральному трудовому суді може 

бути розпочате за клопотанням трудового суду першої інстанції. 
Суди із соціальних питань займаються конфліктами в галузі 

соціального страхування, страхування на випадок безробіття, со
ціального забезпечення жертв війни, прав лікарів, лікарняних кас. 
Переважно розгляд скарги заінтересованої особи має передава
тнея до відповідного відомства. У разі відмови відомства, справа 
може бути передана до соціального суду, який розглядає й у 
службовому порядку, не будучи пов'язаним заявами й доказами 
сторІН. 

Для полегшення доступу громадян до соціальних судів прова
дження в них є безкоштовним. Позов або апеляція не обов'язково 
мають подаватися в письмовій формі, скарги можуть бути продик
товані в секретаріаті суду. Суд має три інстанції, першою з яких 
виступають соціальні суди в земельних справах, наступною інстан
цією є земельні соціальні суди, а вищою - Федеральний соціаль
ний суд. 

У соціальних судах діють спеціалізовані палати з різних видів 
справ. У всіх інстанціях суди працюють колегіально. У першій ін
станції- це суддя і два засідателі; у двох вищих - три судді і два 
засідателі. В палатах і сенатах, які розглядають справи щодо соці
ального страхування та виплати з безробіття, один із засідателів 
представляє інтереси застрахованих осіб, інший - підприємців; у 
палатах, які розглядають позови інвалідів війни, один - із числа 
осіб, які отримують таке страхування, інший - з осіб, які це стра
хування здійснюють. 

Касаційне провадження у Федеральному соціальному суді мож
ливе у разі, якщо це допускає земельний суд або сам Федеральний 
соціальний суд. Справа розглядається лише за умови, якщо має 
принципове значення з точки зору права, 'ІИ р1шення земельного 

суду входить у суперечність з раніше прийнятим рішенням Феде
рального суду. Достатньою підставою ддя касаційного провадження 
є суттєві порушення процесуальних форм. Федеральний соціаль
ний суд підлягає службовому нагляду з боку федерального мініст
ра праці та соціального порядку. 
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Федеральний Конституційний суд стежить за тим, щоб зафіксо
ване конституційне право не порушувалося. Кожен громадянин 

може, пройшовши до цього усі передбачені інстанції, звернутися 
до Федерального Конституційного суду зі скаргою на дії німецької 

публічної влади. 
Про необхідність створення Конституційного (Bundesverfas

sundsgericht) суду ФРН було записано ще в Основному законі ФРН 
(Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland), прийнятого 23 трав
ня 1949 р., який визначив головні засади діяльності майбутнього 
суду. На виконання цього Закону парламент ФРН 12 березня 1951 р. 
прийняв Закон про Конституційний суд Ф{'Н (Gesetz iiber das 
Bundesverfassiingsgericht). Перше рішення Конституційний суд 

ФРН уже прийняв 9 вересня 1951 р. Після підписання договору 
про об'єднання німецьких земель (Vertrag zwischen der Bundesre
publik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik iiber 
die Herstellung der Einheit Deutschlands) 31 серnня 1990 р. юрис
дикція Конституційного суду ФРН поширилась і на колишню те

риторію НДР .1 

Створений у 1951 р. Федеральний Конституційний суд розгля
нув понад 90 ООО справ, 95~ яких стосувалися конституційних 
скарг і 3~ - інших заяв. Усі інші справи стосувалися спорів між 
федерацією і землями, конфліктів органів з федерацією й землями 
і 2~ - заборони партії2 

Федеральний суд є самостійним і незалежним. Він складається 
з двох сенатів, у кожен із яких входить по 8 суддів. Половину 
його суддів обирає Бундестаг і половину- Бундесрат. Цю посаду 
вони займають протягом 12 років, повторне обрання не допус
кається. 

Всупереч вимогам ст. !Ol Основного закону ФРН, яка заборо
няє створення надзвичайних судів, у країні існують політичні 
кримінальні суди. Діє 17 таких судів, які розглядають за першою 
інстанцією nолітичні злочини. З 16 тис. суддів, які працюють 
у державі, лише 60 (по три у кожному суді першої інстанції і по 
п'ять у федеральній судовій палаті) сnеціалізуються з питань, що . . 
СТОСУЮТЬСЯ ПОЛІТИЧНИХ ЗЛОЧИНІВ. 

1 Nira Bm·bara. Status і organizacja niemieckiego Zwiц.zkowego Sq_du Kosty
ltІcyjnego // Palestra .- 1999.-9-10.- S. 138. 

1 Молаонан В. В. Цит. праця.- С. 242. 
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Чисельність суддів у ФРН постійно зростає. Якщо у Веймар
ській республіці в 1925 р. був 9361 суддя, на одного суддю припа
дало 6680 жителів, то в 1981 р. суддів уже було 16 657 (на одного 
суддю припадало 3696 жителів). На один мільйон жителів у ФРН 
припадає понад 200 суддів (в Англії- 51, Італії- 101, Швеції-
100). 1 

Станом на 1997 р. загальна кількість суддів у Німеччині стано
вила 20 999 осіб. З них у федеральній службі було 503, інші - на 
службі в Землях, жінок серед суддів- 5358.2 

Основний закон ФРН приділяє багато уваги проблемам право
суддя. Замість семи статей Веймарської конституції в Основний 
закон включено спеціальний розділ ІХ <<Правосуддя». Особливіс
тю цього розділу є концентрація в статтях принципів організації й 
діяльності судів, а також фіксація прав громадян стосовно досту
пу до правосуддя. 

У ст. 97 Основного закону чітко зафіксовано принцип незалеж
ності суддів і підпорядкування їх виключно законові. 
У більшості земель ФРН судді призначаються урядом на по

дання міністра юстиції. В тих землях, де їх призначення відбува
ється за участю особливих комітетів, до складу яких входять пар
ламентарі, вирішальне слово належить міністру юстиції федерації і 
земель.' 

Суддею у ФРН може стаm тільки така людина, яка дістала 
спеціальну юридичну освіту і склала необхідні державні іспити. 

З точки зору перебування на посаді судді існують чоmри види су
ддів: призначені пожиттєво (до досягнення пенсійного віку, різного в 
різних землях, але який не може перевищувати 68 років), на певний 
строк, судді з випробувальним строком, а також судді для доручень. 
Більшість суддів призначається пожиттєво (Richter auf Lebenszeit), 
суддів із випробуванням (Richter auf РrоЬе ), суддів за розпоряджен
ням (Richter kraft Auftrags). Крім цього, закон виокремлює ще суддів, 
які обираються на визначений термін (Richter auf Zcit). 

На початку 80-х років у ФРН було 557 дільничних судів, 93 зе
мельних суди, 20 вищих земельних судів4 Станом на 3 І грудня 

1 Судебнь1е системьІ западньІх государств І Отв. ред. В. А. Туманов.- М., 
199І.-С.І32. 

2 ЖшІUнскuй А., Рёрихт А. Введение в немецкое право.·- М., 2001.- С. 219. 
3 СудебНЬІС СИСТСМЬІ ЗаПадНЬІХ государСТВ.- С. 134. 
4 Там само.- С. 136. 
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1997 р. було: 706 дільничних судів, 116 земельних судів з 1533 па
латами з цивільних справ і 1483 палатами з кримінальних справ; 
25 вищих земельних сnрав, в яких було 507 сенатів з цивільних 
сnрав і 83 сенати із кримінальних справ, Федеральний Верховний 
суд з 12 сенатами з цивільних справ, п'ять - із кримінальних 
справ, сім - спеціальними сенатами. В загальних судах налічува
лося 15 649 суддів; із них 268- на федеральній службі; 15 381 -на 
службі Земель.' 
У Німеччині спокійно сприймають велику кількість суддів у 

державі, вважаючи, що ддя правосуддя важливим є те, щоби судді 
працювали без перевантажень, маючи можливість всебічно, повно 
дослідити кожну сnраву і винести сnраведливе судове рішення. 

Суддею у ФРН може стати особа за таких умов: 
- наявність німецького громадянства; 
- кандидат має бути nрибічником демократичного nорядку в 

державі відповідно до існуючої конституції; 
- наявність кваліфікаційної суддівської підготовки. Останнє 

означає, що кандидат на посаду судді має отримати університет
ську юридичну освіту зі складанням першого державного ісnиту, 
а також nройти аплікацію з другим державним іспитом. 

Навчання в університеті триває три з половиною роки, причо
му не менше двох років необхідно nровчитися в одному універ
ситеті. Аплікація триває два роки. А nлікат nроходить стажування 
в суді (у цивільному й кримінальному відділах) або в прокурату
рі; органах державної виконавчої влади, в канцелярії адвоката. 
Окрім того, аплікат nротягом 4-6 тижнів стажується в одному 
із зазначених у законі місць (нотаріат, госnодарському nідпри
ємстві, сnілці пі'блічного права землі чи федерації, в іноземного 
адвоката тощо). 

Судді федеральних судів офіційно призначаються на свої поса
ди Президентом ФРН. Попередньо кандидатури мають бути схва
лені спеціальною комісією, до якої входить міністр юстиції ФРН, 

міністр юстиції відповідної землі та 11 членів комісії, обраних 
Бундестагом. 

Безпосередньо федеральним парламентом обираються на строк 
12 років тільки судді Федерального Конституційного суду: nоло-

1 Жатнскиtі А .. Рёрихт А. Цит. праця.- С. 223. 
7 1/шпЬш·а Stefan, Muszyilski Mariusz. Urzqd s~dziego w RFN // Gazcta 

Sц<iowa. · 2003.- N• l ( l 03 ). 
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вина Бундестагом і половина - Бундесратом. Судді виходять у 

відставку за досягненням 65-річного віку, а члени Федерального 
Конституційного Суду- 68-річного віку. 

Суддя може бути призначений пожиттєво після здобуття на
лежного досвіду роботи в судових органах, маючи стаж судової 
роботи не менш ніж три роки (ст. 10 Закону). До цього стажу може 
зараховуватися також стаж: 

- урядовця за призначенням ( als Beamter des hбheren Dienstes ); 
- в німецькій публічній міжнародній організації, якщо така 

праця відповідає праці урядовця за призначенням; 
- викладача права в університеті з науковим ступенем доктора 

юридичних наук; 

- адвоката або нотаріуса. 

Суддя з випробуванням - це коли особа в минулому вже пра
цювала суддею або прокурором, а тому знову вона може бути при
значена суддею з випробуванням. 

Суддею за розпорядженням може бути урядовець (Beamter auf 
Lebenzeit або Beamter auf Zeit), якщо така особа згодом планується 
бути прийнятою суддею пожиттєво. Такий суддя продовжує пра
цювати на своїй попередній роботі й одночасно виконує суддівські 

функції. Після двох років роботи суддею має бути прийнято рі
шення про призначення його суддею пожиттєво. 

Призначення відбувається шляхом вручення документа про та
ке (ст. 17 Закону). Номінація може бути скасована й відкликана 
у разі втрати довіри щодо гідності судді, при втраті дієздатності, 
втраті громадянства, коли виявиться, що номінація мала місце 
внаслідок шахрайських дій судді тощо. 

Суддя з випробуванням у принципі може бути звільнений з по
сади на кінець шостого, дванадцятого, вісімнадцятого, двадцять 
четвертого місяця номінації. Після спливу третього або четвертого 
року може бути звільнений у випадках, зазначених у законі (на
приклад, невідповідність займаній посаді, якщо Судова комісія 
відмовить в номінації як пожиттєвого судді і т. п.). Аналогічний 
правовий статус у цьому аспекті й судді за розпорядженням. 

Головні обов'язки суддів: 
поводити себе так, аби гарантувати суддівську незалежність; 

- заборона надавати платні і безоплпні правові консультації; 
- заборона працювати в інших органах влади й управління, за 

винятком в адміністрації юстиції; 
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- зберігати службову таємницю і після завершення роботи 
в судІ. 

Почесні судді (Ehrenamtliche Richter) складають nрисягу nеред 
головою суду і користуються незалежністю на рівні професійних 
суддІВ. 

Судді вправі бути активними членами політичних nартій. 
Але nри здійсненні правосуддя вони повинні бути вільними від 
будь-якого політичного впливу і не керуватися nартійними вка

ЗІВками. 

Престиж суддів у суспільстві ФРН досить високий. Суддя в 
суспільстві вважається еталоном юриста. Окремі випадки суспіль

ної критики суддів не змінюють загального становиша суддів у 
суспільстві. Найбільш критично суспільство поставилося до тих 
суддів, які в час нацистської Німеччини виносили исправосудні 
вироки, а також стосовно суддів НДР, які також виносили вироки, 

порушуючи права й свободи громадян. В цілому судова система 
Німеччини рідко піддається критиці сусnільством. 

Оплата роботи суддів здійснюється на підставі Федерального 
"JUКОІІУ в редакції 1996 р. (Bцndcsbesoldungsgesetz). 1 

Сьогодні велика увага звертається в Німеччині на поліпшення 
роботи судового апарату. З метою розвантаження суддів держава 
значно збільшує кількість референдарів. Так, якщо в районному 
суді працює 34 судді, то рсфсрендарів- 44, які виконують великий 
обсяг роботи, що його мали би робити судді.' 

Таким чином, судовій системі сучасної Німеччини властиві, по
ряд ІЗ суто німецькими історичними рисами в частині організації й 
діяльності судової системи, унікальні риси, які з'явилися у ХХ ст., 
nритаманні національним правовим системам Європи, що входять 
до Європейського Союзу. 

Сучасні інтеграційні процеси зумовлюють зближення національ
них правових систем та їх інститутів. Базою такого зближення 
виступають загальнолюдські шиності - права людини, соціальної 
справедливості, верховенства права, правової держави тощо. 

1 Жалинс:кий А., Рёрихт А. Введение в немеuкос право.- М., 2001.- С. 238 . 
.І Kalui.ny Tomasz. Sц_downictwo kotcm sic: toczy ... І/ Gazeta S<tdowa.-- 2002.-

2 ('12) S. 35. 
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Перевірте свої зпаппя 

l. Що було особливим у виникненні держави Німеччина'! 
2. Якою була первісна (перша) назва Німеччини? 
3. Як ви розумієте походження слова «німецький» і «німці>>. Поясніть 

етимологію цих слів. 
4. Які основні феодальні стани існували у феодальній Німеччині? 
5. Яку політичну роль в історії Німеччини відjграв Orroн І? 
б. Які особливості мала феодальна роздробленість у Німеччині? 
7. Поясніть значення назви: «Священна Римська імперія германської 

нації». 
8. Яку роль відіграв в історії Німеччини Отто фон Бісмарк? 
9. Чи відомі вам історичні умови, за яких відбулося об'єднання Ні-

меччини в 1871 р.? 
І О. Як відбулося утворення Федеративної Республіки Німеччини? 
11. До якого типу належить правова система Німеччини? 
12. Що таке «партикуляризм» територіальний і правовий'? 
ІЗ. Яку роль відіграло римське право у створенні німецької правової 

системи? 

14. Що означає «рецепція» римського права? 
1 5. Що означають назви «rлосаторю> і «постглосатори»? 

16. Що вам відомо про кодифікацію канонічного nрава? 
17. Яку роль у правотворчості відіграли шемени? 
18. Що ви знаєте про збірники права <<Саксонське зерцалО>> і <<Шваб-

ське зерцало»? 
19. Яку роль відігравали шеффени в правозастосовній nрактиці? 
20. Що таке <<Кримінальна конституція Каролі ню>' 
2 J. Що вам відомо про кодифікацію прусського цивільного nрава в 

кінці XVIII ст.? 
22. Як відбувся процес уніфікації правової системи НДР та ФРН? 
2З. Яка особливість характеризує кодифікацію німецького кримі

нального і кримінально-процесуального законодавства? 
24. Що вам відомо про перших на німецькій землі суддів- тунінів та 

рахімбургів? 
25. Що вам відомо про міських суддів: фогга, настоятеля і шультгейса? 
26. Які особливості діяльності судів за магдебурзьким правом? 
27. На підставі якого права розглядав справи імперський суд і коли 

він виник? 
28. Охарактеризуйте судову систему в nеріод <<освітнього абсолю-

тизму»? 
29. Хто такі судові асесори і референдарі? 
ЗО. Які суди входять до ординарних (загальних) судів ФРН' 
ЗІ. Яка структура вишнх судів Земель' 
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32. Що особливого в діялh.-юсті німецьких судів шеффенів? 
33. У чому особливісл. формунання судів, що розrлядають трудові 

спори? 
34. Що вам відомо про систему професійної підготовки суддів? 
35. Як здійснюється в Німеччині добір суддів та нросування їх по 

службі? 
36. Хто може стати в Німеччині су.д,.цею? 
37. У чому особливість сучасного реформування судової системи в 

Німеччині? 

4. Історія виникнення та становлення 
інституту адвокатури в Німеччині 

Історія німецької адвокатури - унікальна. Чим унікальна? 
Суперечливістю свого становлення і розвитку, боротьбою адво
катської корпорації за своє існування, за корпоративну незалеж
ність і гідність. На долю німецької адвокатури випало стільки іс
тори'ших випробувань, що їх би вистачило на декілька адвокатур. 

Навіть незначні завоювання німецьких адвокатів протягом зо
всім короткого часу втрачали ся через прийняття владою актів, які 
повністю забороняли існування цього інституту. Після цього 

адвокатурі з подвійною силою треба було не тільки рухатися . . 
вперед, в ногу з1 свповою адвокатурою, а, насамnеред, вщновити 

втрачене. 

Ось чому історики німецької адвокатури виправдано ствер
джували, що «протягом багатьох століть, аж до нових часів не 

можна знайти жодного визначного імені адвоката чи промовця, 
слава якого вийшла би за межі Німеччини, ні адвокатської гідно
сті, ні особистої відваги слова, ні високих і амбітних посад як на
городи за талант; ні поваги публічної думки, так, як в Англії чи 
у Франції>>. 1 

Знаючи загальні спільні історичні характеристики зародження 
інституту адвокатури в різних державах Європи, можна припустити 
з великою юропднн . .:тю, що початковим етапом виникнення нlме
нької адвокатури була поява не пранозаступнинтва у формі участі 

1 Ochimmv·ski Feliks_ Adwokatura. Poga\\'<_;dka. na znany temat // Gazeta 
Sct(lowa Warszav.'ska.~ 1898.- S. 693; Wa.~koн·ski Е. Adv.·okatura przy Sctdzic 
NajІVyi.szym // Gazeta SчdoІVa Warszawska.- 1937.- S. 303. 
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адвоката у процесІ, а судового представництва, коли приватна 

особа (представник, повірений) вчиняє певні юридичні дії замість 
довірителя. Головна мета такого представництва полягала в тому, 

щоби довіритель міг представляти в суді осіб недієздатних, непов
нолітніх, жінок, психічно хворих осіб тощо. Окрім цього, існува
ли ще й інші поважні причини, за яких особа сама особисто не 
могла взяти участь у судовому засіданні: хвороба, відсутність у 
судІ та Ін. 

Римське право в кодексі Юстиніана так пояснювало необхід
ність існування судового представництва: <<Оскільки та обставина, 
що від чужого імені не дозволялося ні шукати, ні відповідати на 
суді, сnричиняла чимало незручностей, люди почали судитися 
через повірених. Адже і хвороба, і вік, і необхідна подорож, і бага
то інших причин часто перешкоджають їм виконати свої справи 
особисто».' 

На початкових етапах розвитку судового представництва, яке 
не набувало вигляду професійної діяльності повірених, не вимага
лася наявність певного організаційного об'єднання. Треба думати, 
шо судове представництво на початках мало місце не тільки в ЩІ

вільних, а й у кримінальних справах, якщо явка обвинуваченого 
у суд не була обов'язковою. Від судового повіреного не вимагали
ся знання права чи особливі пізнання правових звичаїв, він нічим 
не в~дрізнявся від інших звичайних право- і дієздатних громадян 
сусшльства. 

З часом, з розвитком цивілізаційного процесу, з ускладненням 
матеріального й процесуального права, стає недостатнім мати 
простого судового представника в цивільній справі. Сторона 
вже не завжди може дати собі раду зі складною процесуальною 
процедурою, якій у древні часи надавалося особливо велике 
значення, <<виникає необхідність в особливому класі осіб, який би 
спеЦІально займався вивченням законів і міг надавати юридичну 
підтримку чи правозаступництво (Rchtsvertheidigung) особам, які 
цього потребували».2 Ця категорія людей істотно вже відрізнялася . . 
вщ простих судових представниюв, вони не замшяли сторону в 

цивільному чи кримінальному процесі, вони надавали правову 

допомогу. 

1 Цит. за кн.: Васьковекий Е. История адвокатурЬІ. В кн.: Адвокат в уголов
ном nроцессе. Учебное пособие І Под ред. П. А. Лупинской.- М., 1997.-С. 15. 

2 Там само. ~ 
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Саксонське і Швабське зерцала, Гамбурзький статут \304 р. уже 
широко запроваджують інститут представництва на cyJ!i. Однак не 
могли бути судовими представниками жінки. Вони навіть не мог
ли бути в процесі стороною без опікуна чи представника. Якщо 
жінка проходила у судовій справі потерпілою, то виклик у суд 
здійснювався не від й імені, а від імені й опікуна. Саксонське зер

щшо прямо передбачало норму, згідно з якою в судовому поєдин

ку жінка мусила мати свого представника. Виняток у цьому аспек

ті становлять правові звичаї у Баварії, за якими жінка могла сама 

внетупати в судовому поєдинку. 

Згодом в окремих німецьких землях жінка поступово набуває 
права сама виступати в суді стороною. Так, за Сузатенським ста

тутом 1120 р., жінка не могла брати участі самостійно в суді тільки 
у )!еяких складних справах; за книгою законів Рупрехта Фрейзін
генського~ «суддя не повинен давати жінці опікуна, якщо вона 
внесла скаргу, за якою може бути тілесне покарання або смертна 
кара». За Госпарським статутом жінці надавалося право визнача
тися, чи буде вона на суді сама відповідати, чи візьме представни
ка; Ерфуртський статут пропонує жінці-відповідачці запрощувати 
представника, але якщо вона протягом шести тижнів цього не зро
бить, має сама брати участь у суді і т. ін. 1 

Про перших адвокатів у Німеччині є відомості вже з часів серед
ньовіччя. Німецьке право знало, на зразок римського поняття 
юрисконсульта, радника з юриспруденції (juris consu\tus). 

У Стародавньому Римі терміном <<адвокат>> позначалися рідні, 

близькі і знайомі позивача, які надавали йому правові поради 
або просто моральну підтримку. Поступово поняття «адвокат>> 
охоплювало лише вузьке коло осіб, яке безпосередньо подавало 

позивачеві допомогу у підготовці до процесу ..... Римський літопис 
роз'яснював, що той, хто захищає в суді будь-кого, називається 
патроном, якщо ж проголосить промову - буде оратором, але 

коли особа лише допомагає юридичними порадами або своєю 
прис1тюстю, висловлюючи шдтримку,- називається адвока

том.~ 

1 !1/пилеrишіІ Сергей. Союз родетвенной зашитьІ у дренних германцен 
и славян.- Казань, 1866.- С. 358-361. 

~ 3нциклоnедический словарь І Под ред. nроф. И. С. Андреевского.
Изд-во Ф. А. Брокгауза и И. А. Зфрона.- СПб., 1890, т. 1.- С. 167; Slиl'l1ik 
Lacinsko- polski І Pod red. F. Bobrowskiego.- Wilno. 1905.- S 159-160. 
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Організація адвокатури до половини XV ст. грунтувалася в ос
новному на нормах звичаєвого права, яке, на зразок французького 

й англійського, встановлювало подвійний поділ адвокатури на 
процесуальних помічників і на адвокатів. Такий поділ існував 
у Німеччині ще в канонічному праві. 1 

Адвокатура Німеччини у своєму історичному розвитку про
йшла декілька етапів. 

Перший етап - коли правовим джерелом німецької адвокатури 
було римське право. 

Сам вираз Advocatio (Vogtei) виник ще в старогерманський пе
ріод дохристиянських часів. Адвокатами ставали заможні особи, 
які представляли в судах інтереси тих, хто не в змозі був себе за
хистити. Такими особами персдовсім ставали феодали, які надава
ли землю, і брали на себе обов' язок захищати тих, хто на них пра
цював. 

Простота процедури розгляду спорів у сиву давнину зумовлю
вала те, що на стороні позивача чи відповідача виступали приятелі, 
родичі. Ці представники називалися речниками (Fiirsprecher),2 а 
в кримінальних справах відігравали роль дорадників. У збірниках 
законів за 744, 802 рр. згадуються адвокати. 

Відомо, що кримінальний процес чутливо реагує на важливі 
зміни в суспільстві. Знаний криміналіст Ю. Глазер називав кри
мінальний процес сейсмографом соціальних і суспільних змін у 
суспільстві й державі. Вони обов'язково відбиваються на інсти

туті захисту. Ю. Глазер писав, що історія кримінального проце
су - це значною мірою історія захисту правового становища 
захисника.3 

У період раннього феодалізму німецький кримінальний процес 
не був процесом змагальним - як класичний тип римського процесу 

періоду Республіки. Сторони брали в процесі мінімальну участь: 
вони виголошували промови, які мали бути підставою винесення 
вироку. Більше того, у цих промовах дуже мало було спільного із 
суттю захисної промови, вони виголошувалнея у формі постанов
ки питань. Неправильне формулювання питань мало негативне 

1 Lichtszain Leon. Ustr6j adwokatury niemieckiej // Palestra.- 1939.- N2 5.-
S. 610. 

1 Niemirmvski А. Pogl3r.d dzieojowy і zasadniczy na stanowisko obroiicy.- W., 
1869.- S. 194-195. 

3 Фили.~аюнов Б. А. Защитник в германеком уголовном процессе.- М., 
1997.-С. 5. 

222 



значення для сторони -відхилене пояснення сторони не могло бути 
заявлено знову. Це стимулювало сторони брати собі на допомогу 
так званого доnовідача (Vorsprechers), який мав пізнання в nрави
лах nроцедури. Він виголошував nромову від імені сторони. Сама ж 
участь сторони в процесі зводилася до того, що вона nогоджувала

ся чи заnеречувала доnовідь свого nредставника. 

З моменту народження інституту доповідача участь доnовідача 
у процесі мала nочесний характер, така робота не оnлачувалася. 
Доповідач служив не конкретній стороні, а мав обов 'язок бути 
об'єктивним і служити тільки nраву. 

Доповідач зобов'язувався використовувати свої знання і пра
вильно ставити запитання. З цієї nричини він частіше призначав
ся судом і, як nравило, був вихідцем із судового стану, був уnов
новаженим судді і допомагав судді у винесенні вироку, в тому 
числі і не на користь його сторони. Саксомське й Швабське зер
цала ставлять доnовідача в один ряд із суддею.' Оскільки робота 
доповідача не оплачувалася, з часом вона втрачає свою приваб
ливість і стає обтяжливою. Поступово доповідачі за свою участь 
отримують певну винагороду, а в період пізнього середньовіччя 
діяльність доповідача в процесі перетворюється на професійну 
службу. Щоnравда, характер виконання цих обов'язків залишався 
як і в минулому: він мав служити nраву. Саме тому Любекський 

Кодекс 1294 р. вимагав від доповідача складання nрисяги про те, 
що буде чесно і добросовісно~ «як це йому наказано», виконувати 

свої обОВ 1 Я.Зки. 2 

Другий етап. У судовій організації відбулися зміни, з'явилися 
земельні й міські суди. В цих судах nорушити справу сторона му
сила через речника, але захист своїх інтересів у суді вона ще здійс
нювала особисто. 

У 1235 р. Фрідріх 11 збільшив кількість міських судів, процес 
був відкритий і усний. Із збільшенням кількості судів виникає по
треба у збільшенні осіб, ознайомлених із nравом, які могли би ви
ступати правовими радниками сторІн. 

З кінця XIV ст. у різних Положеннях про суди передбачалося 
призначення на посаду загальпого доповідача. Такий доповідач ще 

більше став залежним від суду, він виражав інтереси суду. Ці до
повідачі не тільки призначалися судами, а й самі, суди оплачували 

1 Фuлtшоиов Б. А. Цит. праця.-- С. б. 
2 Там само.- С. 7. 
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роботу доповідача, одночасно виконуючи над доповідачем наrля
дові функції. 

Третій етап. Цей етап починається з 1495 р. із запровадження 

нової процедури розгляду справ як результату безпосереднього 

впливу римського й канонічного права. Тепер вже розрізняють різні 
категорії адвокатш: одні адвокати могли виступати тільки в низо
вих судах,- в найвищих судах (Reichskammergericht), а ще інші 
при раді держави (Reichshofrath). 

При нижчих судах організовувалнея товариства прокураторів 
(Consulentencollegieп). 

Першим законом про німецьку адвокатуру вважають закон 
Фрідріха ІІІ від 1471 р. Цей закон поділяв адвокатів на так 
званих прокураторів і адвокатів (procurators і advocates), а по
чинаючи з 1495 р. натрапляємо на різні назви адвокатів: Amtsad
vocaten, Oberamtsadvocaten, Hofgerichtsadvocaten, Oberhof ge
richtsadvocaten, Regierungsadvocaten, Appellatios gerichtsadvocaten 
та ін. 1 

Запроваджувалася обов'язкова участь адвокатів при розгляді 
окремих категорій справ, сторона мусила брати собі процесуаль

ного помічника- адвоката, як avoue і avocat у Франції чи solisitor 
і barrister в Англії. Створено першу в Німеччині палату адвокатів, 
і тільки члени цієї палати могли надавати правову допомогу гро
мадянам. 

Доступ до адвокатури був украй обмеженим. Об'єднання адво
катів було закритим подібним до організаційної структури реміс
ничих цехів. Вже існував на той час принцип numerus clauses -
установлена державною владою кількість адвокатів, яка повинна 
бути в корпорації адвокатури. 

Кожне адвокатське об'єднання пильно стежила за непоруш
ністю своїх прав і незалежності. Навіть коли адвокат з іншого 
судового округу мав намір вести справу в суді іншого судового 
округу, мусив дати винагороду місцевій адвокатурі за право ви
ступити в суді.2 Отже, принцип numerus clauses суворо дотриму
вався. Досить сказати, що протягом перших декількох десятків 
років палата адвокатів налічувала всього 24 адвокати, а на початку 

1 Niemirowski А. Pogl~d dzieojowy і zasadniczy па stanowisko obroitcy.~ W., 
1869.- S. 199. 

2 Ochimoи:ski Feliks. Adwokatura. Pogaw~dka па znany temat // Gazeta 
S~dowa Warszawska.- 1898.- S. 693. 
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XVI ст. усього було ЗО адвокатів. 1 Адвокатів nризначали або ко
роль, або влада з магістратури. Лише в Брунсвіку адвоката при

зкачала рада адвокатури . 
. Уже законом від 1555 р. запроваджувалася присяга адвокатів. 

А закон з !654 р. в текст присяги вносив вимогу дотримання адво
катом морально-етичних норм, від адвоката вимагалося добросо-
вІсне виконання своїх обов'язків2 , 

На весь nроцес реформування права в цілому й адвокатури зо
крема, мала великий вплив мала баварська кодифікація, заправа
джеки~ Кримінального кодексу 1753 р. (Codex juris judiciarii 
bavarici). 

У Баварії першим законодавчим актом, який регулював життя 

адвокатури, був закон 1779 р. Згодом до нього було внесено істот
ні доnовнення законом від 25 березня 1813 р. 

У 1793 р. було nрийнято закон Allgemeine Gericht-Ordnung, 
'!Гідно з RКИМ 1аnроваджувалося nравило: адвокати мали прожи
нати 'ІВ місцем суду, до ~кого вони були прикріплені. Обо
в'язковою була участь адвокатів в окремих категоріях справ, до
зволено поєднувати функції адвоката й нотаріуса. Що стосується 
кількості адвокатів, то засада обмеження достуnу адвокатів і далі 
існувала. 
У Пруссії в 1725 р. скасовується інститут судових представни

ків. Інші землі беруть приклад із Пруссії:' Надалі поділ на пред
ставників і захисників зникає, залишаючись лише в Брунсвіку і 
Ганновері, а в Нассав, навпаки, прокуратори мали до останнього 

часу моноnольне право ведення чужих сnрав при виших інстанціях 

магістратури, бо в нижчих кожен міг захишати себе й інших сам. 
Слід відзначити, що в першій nоловині XVIII ст. адвокати не 

мали доброї суспільної оцінки, фактично інститут адвокатури 

навіть був проігнорований у nроекті «Corpus Juris Fridericianum>> 
( 1749 р.). Лише в одному місці згадувалося про адвокатів, але 
з негативного боку: адвокатам заборонялося писати до закону ко
ментарі, щоби таким чином оберегти громадян <<ВІД шюдливого 
впливу доктрини й цькувань адвокатію>4 

1 Liclrrszain Leon. Ustr6j adwokatury niemicckiej // Palcstra.- 1939.- N~ 5.-
S. 610. 

2 Niemirml'ski А. Цит. праня.·- S. 80. 
3 Adwokatнra. Цит. праця.- S. 693. 
~ Uc/1f!;zain Leon. Цит. праня.- S. 611. 
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З розвитком у Німеччині інквізиційного процесу роль захисни
ка в кримінальному процесі поступово звелася до мінімуму. При
кладом може слугувати Положения про суди в кримінальних спра
вах, прийняте в Австрії в 1788 р., яке повністю виключило захист 
у кримінальному процесі.' . 

У Пруссії не було скасовано право обвинуваченого на захис
ника, але в 171 О р. в законодавчому порядку було визначено до
пустиму кількість участі адвокатів і прокурорів при кожному су
ді, а з приходом на трон Фрідріха Вільгельма І в 1713 р.- звіль
нено дві третини всіх адвокатів і прокурорів із роботи, як таких, 
що в них не було потреби, в аспекті нормальної роботи судової 
системи. 

Зменшення кількості адвокатів часто виглядало як исумотиво
вана розправа з небажаними в адвокатурі Гі членами. Так, окремих 
адвокатів сам король викреслював зі списку, при цьому писав: 
«негідник». Значним зменшенням кількості адвокатів (з 1200 всіх 
адвокатів було звільнено одним розчерком пера 720) не заверши
лися реформи Фрідріха Вільгельма в адвокатурі. Реформатори 
вважали, що адвокати мали вже всі можливості значно підвищити 
свій матеріальний рівень, оскільки кількість їх стала набагато мен
шою. Тому доволі чутливо знижуються тарифи оплат на адвокат

ські послуги. Запроваджується для адвокатів спеціальний адвокат
ський одяг, який вони мусили носити nіл час судових засідань, 
встановлювалася вимога до судІВ: кожну справу завершувати при

наймні протягом одного року.2 

Відповідно до ординації, з 1709 р. встановлювалися нові про
цедурні норми участі адвокатів у процесі. З надходженням скарги 
до суду вживалися заходи первісної перевірки обrруитованості 
скарги. При підтвердженні викладеного у скарзі винна особа підда
валася штрафу або суд призначав справу для повного судового 
розгляду. В цьому випадку відповідач (обвинувачений) міг сам 
стати перед судом, але з моменту, коли вимагалося подання письмо

вих пояснень, він мусив мати свого представника - прокуратора. 
Процесуальні права відповідача були дуже обмежені, він навіть 

не міг подавати різного роду скарги при розгляді судом справи, за 
нього це мав робити його представник- прокуратор. Усі пояснен
ня, які частіше називалися репліками, а також заперечення на 

1 Фили.монов Б. А. Цит. nраця.- С. 7. 
2 S. Р. Adwokatura niemiecka // Prawnik.- 1894.- С. 168. 
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репліки мали здійснюватися в письмовій формі в суді. Зауважимо: 
кожна процесуальна дія сторони обумовлювалася складними про
цедурними моментами, що затягувало процес і остаточне вирі
шення справи. В цілому це призводило, як повідомляють джерела, 
до <<Повного виснаження і руйнації (матеріальної) сторін», оскіль
ки процес міг тривати роками. 

. Наведене спричиняло поширення випадків сутяжництва, збіль
шення кількості адвокатів. Так, в 1713 р. в Пруссії на 2 млн жите
лів було близько 1200 адвокатів і прокураторів. 1 

У 1775 р. було підготовлено проект закону, який уперше дав зо
всім нове визначення становища адвоката в процесі,- тепер він зо
бов' язувався своєю участю в кримінальному процесі сприяти вста
новленню істини. Завданням адвоката було виступати асистентом 
судді в його роботі щодо встановлення істини у справі. 

Цей проект викликав неоднозначне ставлення урядових кіл. 

14 квітня 1789 р. було прийнято зовсім інший Кабінетний Ордер 
<<Про поліпшення справ у галузі юстиції»? 

Ордер остаточно ліквідував адвокатуру. В ньому зазначалося, 
що nриІІНІІтrю такого рішення слугувала ситуація, коли суд фак
тично заслуховував не сторони, а адвокатів, які схильні зволікати 
розгляд справ, оскільки від цього залежали їх достаток і заробіток. 

В Ордері обrрунтовувалося рішення про створення нової систе
ми надання правової допомоги сторонам. Уряд виходив із бажання 
створити новий тип адвокатури, яка не була би заінтересована в затя
гуванні процесу заради своїх матеріальних інтересів. Новий вид 
адвокатів - референти мали своїм завданням ефективно сприяти 
суду в установленні фактичних обставин і надання правових по
рад. Референти, які виявляли найбільше хисту, мали запрошувати
ся до справи і відповідно заохочуватися. Таких адвокатів почали 
називати <<адвокатами-радниками». Для виконання ними профе
сійної діяльності вони мали обиратися земельними колегіями та 
забезпечуватися гарантованою фіксованою оплатою праці. 

26 квітня 1781 р. було прийнято першу частину (книгу) нового 
прусського Кримінально-процесуального кодексу. Цей Кодекс ле
галізував новий інститут захисту - асистентів-радників, прирів
нявши їх до державних чиновників, із фіксованим грошовим за
безпеченням. Ця категорія захисників брала участь у цивільному й 

1 S.P. Adwokalнra niemiecka 11 Prawnik.- 1894.- С. 167. 
' Фили.монов Б. А. Цит. праця.- С. 8. 
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кримінальному процесах, якщо за вчинений злочин загрожувало 
nокарання - штраф 50 талерів або тюремне ув' язнення на строк 
nонад чотири тижні. 

У ст. 6 КПК зазначалося, що асистент-радник зобов'язувався 
служити юстиції, що дана Богом. Цим адвокатам приписувалося 

бути абсолютно неупередженими у справі (ст. 7). 
Закон розмежовував подвійну роль адвокатів: щодо дослідження 

фактичних обставин справи - вони були помічниками суду і своїх 
клієнтів; при з'ясуванні питань права - вони були помічниками 
сторони. 

У законі наголошувалося, що, оскільки асистенти-радники є 

слугами істини, головний їх обов'язок - установлення істини 
якомога більш повної. Тому вони не повинні миритися з будь
якою неправдою по справі. У противному разі вони підлягають 
відповідальності за законом. Якщо асистент-радник, який склав 

присягу служити істині, винен у вчиненні такого злочину, він не 
тільки підлягає увільненню з посади, а й покаранню позбавлен
ням волі. 

У пояснювальній записці до КПК обrрунтовувався правовий 

статус асистента-радника, виходячи з того, що він був державним 
чиновником: «Посада асистента-радника, коли мова йде про до

слідження фактичних обставин справи, належить до чисто суд
дівської служби. Але асистент-радник - не солдат і не nросто nо
вірений сторони, а nомічник судді, обов'язком якого є nідтримка 
суду у відшукуванні істини, і для досягнення цієї остаточної мсти 

з ним об' єднуєть~я. При цьому він nовинен убезпечити сторони 
від єдиновладного й десnотичного процесу і від інших зловживань 

судової службИ>>.' 
Інститут асистент-радників не прижився в суспільстві, незва

жаючи на вимоги закону служити ІСТИНІ, вони часто зловживали 

своїм становищем. Врешті 6 червня 1793 р. було прийнято «Всеза
гальне положення про судоустрій», яке скасувало ІНститут асистен
тів-радників2 

Важко простежити за всіма змінами в законодавстві земель 
Німеччини щодо адвокатури, хоча, за великим рахунком, їх мало 

що різнило. Після скасування в Пруссії інституту судових пред-

1 Фи.ш.нонов Б. А. Цит. праuя.- С. 9-1 О. 
2 Там само.- С. І О. 
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ставників Законом від 18 грудня 1780 року запроваджено адвока
туру для старопрусських провінцій під назвою юристко,\fісарІв 

(Juristizkommissaryuszy). Подібно до соліситорів в Англії, вони в 
основному займалися підготовкою матеріалів для суду. Безпосере
дній захист у судовому засіданні здійснювали повноважні адвока

ти- асистенти (assystenty). 
Ці особи були працівниками державної адміністрації, мали 

11 клас службовців, яких приймали до колегії захисників, що існу
вала при міністерстві юстиції. Вони отримували заробітну плату 
від держави, навіть могли розглядати справи як професійні судді. 
Ця категорія захисників була у вищих судах, а в низових їх 
обов'язки виконували апліканти. Так тривало до 1793 р., до скасу-

. І 

вання цього ІНСтитуту. 

При запровадженні цього інституту йшлося про створення та
кого захисника, який дбав би в основному про співпрацю з судом, 

а не опікувався своїм клієнтом. Втім, час показав, що сторони рід
ко коли зверталися до цих адвокатів за допомогою. Їм не вірили, 
оскільки фактично вони були представниками державної влади. Це 
змусИІІО у 1783 р. прийняти урядову постанову про надання права 
рідним, близьким сторін та юстицкомісарам виступати в судах 
у ролі захисників.2 

З 1849 р. Justizkommissare названо Rechtsanwa1t, тобто - <<Адво
катИ>>. До 1834 р. номінація адвокатів залежала від апеляційного 
суду, а згодом - від міністерства юстиції. Тепер нагляд над адво
катами здійснювала адміністрація магістратури та частково вибор
на рада адвокатів. 3 

Четвертий етап. Епоха інквізиційного процесу завершилася 
з революцією 1848 р. У прийнятому 1848 р. Франкфуртськими 
Національними збо~ами акті <<Про основні права німецького на
роду» 1 в конститущях НІмецьких держав урочисто проголошува

лнея нові принципи кримінального процесу: скасування так званої 
іj:абінетної юстиції, право на законного суддю, захист особистої 
сіюбоди громадян від незаконних арештів і обшуків, публічність 
і усність розгляду кримінальних справ у суді тільки за наявно
сті порушеного публічного обвинувачення, створення судів при
сяжних. 

1 NiemiІ'Oи'ski А. Цит. праця.- S. 200. 
2 Там само. 
3 Ocl1inum'ski Feliks. Цнт. nраня.- S. 694. 
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Так чи інакше, існування інквізиційної форми кримінального 
процесу не могло гарантувати ефективної участі захисника у про

цесі. Відомий німецький криміналіст Г. Генкель досить стисло і 
точно охарактеризував сутність інквізиційного процесу, виокре
мивши характерНІ риси: 

І) безправне становище обвинуваченого і як наслідок пього -
тяжке придушення цивільних свобод; 

2) панування в пропесі ідей непомірного примусу, визнання абсо
лютної фатальності таких мір, відсутність будь-яких розумних меж 
для їх застосування, що породжувало повсюди свавілля й зловживання; 

3) намагання й отримання будь-якою піною й у всіх випадках 
визнання обвинуваченим вини, застосування різних мір примусу 
за непослух, давання неправдивих показань, використання кату

вання або замість нього усяких хитрощів, раптового психічного 
тиску з тими ж ц1лями визнання вини; 

4) безмежний розсуд інквізитора при провадженні процесуаль
них дій і в обходженні з обвинуваченим, поєднання усіх процесуаль
них функцій в руках судді, який одночасно виступав як обвинувач, 
захисник і особа, що вирішувала по суті справу, створюючи цілко
вито неможливим відшукування істини по справі; 

5) усезагальна неспроможність протистояти владі, їі втручанню 
в кримшальне судочинство; 

6) таємний характер кримінального процесу, який дозволяє при
ховувати зловмисні дії інквізитора, а також провадження у пись
мовій формі, що викликала непомірне затягування процесу і як 
насшдок -спричинення тяжких страждань тим, хто стає жертвами 

такого процесу. 1 

Нова епоха характеризувалася впливом французької кодифіка
ції права. Кардинальних змін адвокатура в Німеччині зазнала після 
запровадження у деяких землях Німеччини французького законо
давства. Приміром, згідно з баварськими законами, були запрова
джені до законодавства й випадки обов'язкової участі адвоката у 
складних кримінальних справах, в яких покарання загрожувало 
смертною карою чи закуттям у кайдани2 Першим помітним рухом 
щодо удосконалення правового реrулювання Інституту адвокатури 

були намагання розробити статут адвокатської корпорації Вели
кого князівства Гессен. Такий статут було підготовлено в 1821 р. 

1 Фи.ш.>юнов Б. А. Цит. праця.- С. І 0-11. 
z Nil!miroи~ski А. Цит. праця.- S. 337. 
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У статуті було визначено головні його завдання: 
1) підтримання на належному рівні теоретичного і професійного 

ріВНЯ ПІДГОТОВКИ адВОКатІВ; 
2) контроль над моральністю корпорації в цілому та окремих 

адвокатІв зокрема; 

3) підтримання поваги і гідності професійного захисту; 
4) спільні дії проти тих, хто не підтримує об'єднання; 
5) матеріальна підтримка малозабезпечених адвокатів та їх родин. 
Рескриптом міністерства юстиції від 15 серпня 1821 р. статут 

адвокатури було затверджено.' 
Статут адвокатури 1821 р. став зразком і прикладом у кодифі

кації законодавства про адвокатуру для інших держав Німеччини. 

Уже 1848 р. в Німеччині було 6000 адвокатів2 Адвокатів номіму-
вала верховна влада. Від кандидата до адвокатури вимагалося: 

-наявність вищої юридичної освіти; 

- проходження практики; 

-складання адвокатського іспиту. 
У Пруссії, Баварії та інших землях кількість адвокатів обмежу

ІІWІВСR кіпькістю адвокатів, необхідних для успішної роботи судо
воУ системи, але у Вітенбурзі і Саксонії такого обмеження не існу
ВWІО. Дисциnлінарний нагляд за адвокатами, як правило, здійсню
вав аnеляційний суд.3 

Аналогічні статути адвокатури приймалися і в інших німецьких 
державах, наприклад, статут адвокатів у Ганновері 1831 р. Статути 
між собою мало чим відрізнялися, хіба що такими відмінностями, 
як, наприкпад, ганноверський статут забороняв адвокатам займа
тися політичною діяльністю. 
У великих містах Німеччини з'являються правові часописи, в 

яких висвітлювалися проблеми становлення й розвитку адвокатури. 
Дисциплінарна влада над адвокатами здійснювалася членами 

корпорації або через суди. Останній принциn знайшов своє засто
сування практично в усій Німеччині, nерейшовши від Франції до 
Пруссії в 1847 р., до Ганновера в 1833 р., Брунсвіка в 1850 р. 

При апеляційному суді, відповідно до Закону від 7 червня 1844 р., 
було встановлено вищу владу з адвокатів (Discip1inarrath der Advo
caten und anwalte). При кожному апеляційному суді було 12 адво-

1 Niemiпm·ski А. Цит. праuя.- S. 202. 
'Там само.- S. 203, 209. 
'Там само.- S. 211. 
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катів, із яких п'ять становили адвокатське керівництво, а інші бутІ 
звичайні адвокати. Членами цієї влади не могли бути адвокати, які 
раніше каралися чи їх повноваження призупинялися. 

Корпорація адвокатури подавала генеральному прокуророві 
список з 14 адвокатів, із яких прокурор призначав адвокатів до 
управління на судовий рік, а також визначав голову дисциплінар
ної влади. Наймолодші члени виконували обов'язки секретаря, не 
номіновані адвокати стають заступниками призначених. 1 

При кожному апеляційному суді в Пруссії була рада честі (Eh
reпrath), яка складалася з 6--1 О членів, обраних адвокатами. 

Як вже зазначалося, регулювання адвокатського життя в різних 

державах Німеччини не було однаковим, більше того, навіть у різ

них регіонах однієї держави в цих питаннях були відмінності. На
приклад, в одній частині Пруссії адвокати не складали жодних 
іспитів, не мали тарифів; адвокати, які практикували при вищому 
трибуналі, мали право виступати перед усіма судами, в іншій час
тині Пруссії вже було інакше. 

У багатьох землях захист мав державний характер: захисники . . 
мали класНІсть державного чиновника, мундир, щорІчну зарплату, 

а в інших - захист прирівнювався до ремесел, навіть і до найзви
чайніших. Ще в кінці ХІХ ст. адвокатів статистики й економісти 

зараховували до тих, кому надавались особисті послуги. 

Такий стан німецької адвокатури залишався без особливих змін . . 
ВПрОДОВЖ деКІЛЬКОХ СТОЛІТЬ. 

Між 1825 і 1848 рр. формується особливий тип адвокатів, 
які беруть участь у політичних судових процесах. Адвокати за-
~ . ..... . . . . . ') 

имають досить визначНІ и вщповщалью посади у сусшльстВІ.-

Саме в політичних судових процесах чи не вперше окремі адво
кати засвідчили здатність бути красномовними і яскравими рито
рами. 

У Саксонії в 1859 р. затверджено Закон про адвокатуру. Від
повідно до нього вік кандидата до адвокатури мав бути принаймні 
25 років; адвокатів призначав міністр юстиції, кількість адвокатів 
не встановлювалася наперед, адвокат мав право вільно обирати 
місце проживання, але про зміну такого адвокат мав повідомляти 

МІНІстерство. 

1 Nieminm:ski А. Цит. npauя.- S. 212. 
1 Pvsner S. Rachunek sumicnia // Gazcta Sadowa Warszawska.- 1905. 

S. 345. 
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Оплату за надання правових послуг адвокати могли отримувати 

тільки відповідно до встановлених тарифів, оплата понад встанов

лені ставки каралася штрафом. 
Палата адвокатів існувала при кожному апеляційному суді, 

який мав право нагляду над адвокатами; у складі палати адвокатів 
була палата захисників, до якої входило сім членів, яких обирали 
адвокати на чотири роки та семеро їх заступників. Палата призна

чала зі своїх членів голову палати на два роки. 
Палата адвокатів вважалась юридичною особою, мала державну 

печатку з гербом держави, Апеляційний суд і мі ністерство юстиції 
призначали до корпорації від себе комісара.' 
У Ганновері правовий статус адвокатури врегульовувався зако

ном 1850 р. В цьому законі пекладались великі надії на добру 
роботу адвокатури, дозволено через бюро прокурора вносити nро
позиції щодо покращення роботи адвокатури, повідомляти уряд 
про потреби й проблеми адвокатури. 

На палати адвокатів nокладалося загальне керівництво адвока
тами, приІІом нових адвокатів, можливість висловлювати свою 
думку щодо кількості адвокатів, необхідних для забезпечення 
ефективної роботи судів, палати створювали свою дисциплінарну 
владу, а виконанням дисциплінарних покарань займався про
курор.2 
У ХІХ ст. дух лібералізації усього суспільного життя сприяв 

тому, що німецькі адвокати усе рішучіше добивалися скасування 
засади numerus clauses, допуску до адвокатури усіх бажаючих, які 
відповідали вимогам закону, тощо. Уже на конгресі адвокатів, що 

відбувався 16 квітня 1846 р., промовці головним питанням поста
вили необхідність існування незалежної адвокатської корпорації:' 
11 з'їзд правників Німеччини в 1862 р. порушив проблему свободи 
нотаріальних і адвокатських професій4 lV з'їзд німецьких адвока
тів у 1863 р. уперше проголосив свободу адвокатської професії. 

Реформування у суспільстві набирало щораз більших обертів. 
Постійно йшлося про необхідність реформування адвокатури, 
а. після nрийняття в 1877 р. Цивільно-процесуального кодексу 

1 Po:mer S. Цит. npauя.- S. 345. 
2 NiemiІ·oи·ski А. Цит. праня.- S. 214. 
1 Там само.- S. 40. 
4 Ochimoщ<;k FеІіЬ. Adwokatura. Pogaw~dka па znany temat І/ Gazeta Sц_

dowa Warszawska.- 1898.~ S. 824. 
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ниникла нагальна потреба погодити приписи закону про обов 'яз
каву участь адвоката в цивільному пропесі з окремих категорій 
справ ІЗ законодавством про адвокатуру. 

За новим цивільно-процесуальним кодексом в інституті адвока
тури розрізняли такі види представників: представники звичайні, 
адвокати та кандидати адвокатури й представники для разових 

доручень. 

Звичайним представником могла бути особа чоловічої статі, 
дієздатна, яка могла у суді дати чіткі й зрозумілі пояснення (ст. 185 
ЦПК), яка не була підпільним писарем (у розумінні nідnільного 
nравового радника) (ст. 29 ЦПК). Жінки не могли бути представ
никами, жінка лише могла вистуnати в судІ як оnікун своїх неІІОв
нолітніх дітей, частіше навіть і в цьому виnадку nоряд з опікуном 
чоловічої статі (статті 213, 233 ЦПК). Виняток становили дріб'яз
кові цивільні сnрави (ст. 449 ЦПК), в яких жінка могла nредстав
ляти інтереси в суді свого чоловіка. 

Оскільки завданням nредставництва була участь у процесі за
мість сторони, не могла бути представником особа, яка через різ
ні причини нездатна була зрозуміло і чітко дати суду пояснення 
щодо предмета спору та вести переговори із стороною (welche 
еіпеr verstandigen Ausserung iiber den Gegenstand des Rechtsstreites 
oder der miindlichen Verhandlung unfahig ist, як зазначалося в за
коні). 
ЦПК не містив жодних застережень щодо того, що представник 

мусив знати nредмет спору, припускалося, що він здатний вивчити 
матеріали справи й осягнути суть nравової проблеми. 

Цікаво зазначити, що суд вправі був не допустити особу як 
представника у цивільній справі, якщо він мав дані про неї як про 
людину, яка займається потаємними правовими порадами, напи

санням процесуальних документів. Щоправда, така особа могла 
бути допущена в процесі поряд із стороною, яку вона представля
ла, але взагалі їй заборонено заміняти сторону. 1 

Нарешті, 24 жовтня 1877 р. канцлер Німеччини Отто фон Біс
марк проголосив проект закону про адвокатуру. І липня 1878 р. 
цей закон було прийнято і він вступив у силу І жовтня 1879 р.' 
Відповідно до цього закону прийняття до адвокатури залежало від 

1 Bйhn J6zef О pelnomocnicteie wedlc nowych ustaw proccsowych // 
Rcfonna S~dowa.- 1897.- S. 211. 

'Lichtszain Leon. Ustrбj adwokatury niemicckiej // Palcstra.- 1939.- N• 5.- S. 613. 
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міністерства юстиції землі, а щодо адвокатів при судах імператора
від канцлера з врахуванням думки місцевої палати адвокатів. Не 
допускалися до адвокатури особи: 

-. яким заборонено на підставі рішення чи вироку суду займати 
сусшлью посади; 

- які перебувають під слідством за вчинення дій, що за них 
згодом може бути призначено покарання, в тому числі й заборона 
займати суспільні посади; 

які раніше виключалися з адвокатури; 

які обмежені рішенням суду в розпорядженні своїм май-

ном~ 

які займалися діяльністю, що, за висновком палати адвока
тів, була несумісною зі званням адвокатури; 

- які страждали на фізичні й психічні захворювання, що мог
ло на тривалий час позбавити особу займатися професійною діяль
ністю; 

- які протягом трьох років із часу допуску до адвокатури не 
займалися діяльністю; 

- мкі зв вироком суду позбавлялися права займати суспільні 
nосади, хоча б і строки, на які суд визначав, минули; 

- колишні адвокати, які до подання клопотання в останні два 
роки були покарані доганою чи штрафом понад !50 марок; 

- які перебували в родинних стосунках з суддею суду, на тери
торії якого розміщена палата адвокатів, до якої мала намір вступи

ти особа.' 
Набуття звання адвоката в одній землі давало право всту

пити до адвокатури іншої землі. Кожен адвокат прикріплювався 
до певного суду або, в порядку винятку,- до декількох судів, 
окрім імперського. Адвокати останнього могли брати участь у 
будь-якому суді держави. Якщо адвокат бажав виступити в суді 
іншого судового округу, він посилав свого клієнта до адвока
та при тому суді, який укладав з клієнтом угоду, а потім вже 
той_ адвокат давав повноваження цьому адвокатові на виступ у 
сущ. 

Допущений до адвокатури кандидат складав присягу перед су
дом, обирав місце постійного проживання на території судового 
округу, а якщо він проживав за межами цієї території, то вказував, 

1 Фойницкиіі И. Я. Курс уголовного судоnроизводства.- Т. J .- Санкт
Петербург, 1996.- С. 480-481. 
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хто йо1 о може заміняти у разі необхідності, зокрема, який саме 
адвокат, з числа приписаних до цього ж суду. 

Основні обов'язки адвоката зводилися до такого: 
- сумлінне виконання своєї професійної діяльності; 
- бездоганна поведінка, яка дає право на повагу, відповідно 

до його професійного статусу; 
- повідомляти суд про будь-яку свою відсутність більше 

тижня і призначати на цей час свого заступинка; 
- негайно повідомляти у разі небажання братися за справу тих, 

хто звернувся до нього за правовою допомогою, . . . 
- ведення цившьних 1 кримІНальних cnpaR за призначенням 

суду; 

- проведення з практикантами, які мають намір стати адвока
тами, практичних занять. 

Професійна етика ні~tецьких адвокатів. У кінці ХІХ ст. етика 
німецьких адвокатів набула, в певному розумінні, систематизова
ності. Етичні норми поширювали свій вплив на взаємини між адво
катами, а також із клієнтами, судовими органами, органами влади і 
управління, на поведінку адвоката у приватному житті. Дисциплі
нарна практика палат адвокатів широко друкувалася в правових 

часописах адвокатури, зокрема під назвою «Die Entscheidungen des 
Ehrengerichthofes ftir deutsche Rechtsanwalte, herausgegeben von dem 
Scl1riftfudcs deutschen Anwaltvereins» (Рішення суду честі для німе
цьких адвокатів ... ), що видавалися в Берліні в 1885-1890 рр. 1 

Усі етичні норми німецьких адвокатів можна звести до таких 
основних правил: 

І. Адвокат у своєму виступі не може застосовувати щодо свого 
колеги з протилежної сторони слів, яю принижують честь і 
гідність адвоката, а також цілого адвокатського стану. На
приклад, за вживання слів <<брехливий», «нечесний>> дисцип
лінарний суд покарав винного адвоката. 

2. Кожен адвокат несе особисту дисциплінарну відповідаль
ність за підпис на будь-яких процесуальних документах сво

го клієнта, навІть і тоді, коли він не готував такий документ, 
але його підnисав, не читаючи. 

З. Адвокат, який заявляє в судовому засіданні безпідставні 
клопотання, не реагусна зауваження головуючого, у зв'язку 

з цим вчиняє дисциплінарний проступок. 

1 S. Р. Ad\vokaІura niemiecka // Prawnik.- 1894.-· С. 199. 
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4. Виклик судді на поєдинок після зроблених останнім адвока
тові зауважень свідчить про порушення адвокатом норм ад

вокатської етики. 

5. Адвокатові категорично заборонено підтримувати будь:які 
стосунки з нелегальними адвокатами, що принижує пдюсть 

адвокатського стану. 

б. Адвокат, який у своїй професійній діяльності застосовує не
законні правові засоби, з метою досягнення процесуальної 

мети, підлягає суворому покаранню. 
7. Адвокат має суворо дотримувати адвокатської таємниці 

тощо.' 
Адвокати кожного судового округу об'єднувалися в палату 

адвокатів, яка обирала раду в кількості 9-15 членів, список їх на
правлявся місцевому міністерству юстиції, вищому суду землі і 
канцлеру. Рада була розпорядником усіх питань житrя адвокатури. 
Палата адвокатів була репрезентативним органом адвокатури у 

зовнішніх стосунках із судами, прокуратурою, міністерством юс
тиції тощо. Наприклад, міністерство юстиції не приймало рішення 
ІІІОдо кандидатів до адвокатури без отримання від палати адвока
тІв 1\' думки 3 даного питання. Як свідчать джерела, палата адвока
тів у таких випадках не давала формальних відписок. В одному з 
випадків вона висловилася проти того, щоби допускати кандидата 

до адвокатури, оскільки він мав великі борги в період практики. 2 

Міністерство прислухалося до цієї думки і відмовило кандидату в 
nрийнятті його до адвокатури. Кандидат у такому випадку міг звер
нутися до ради честі. Якщо і ця рада висловлювала таку саму дум
ку, кандидат міг оскаржити це рішення до трибуналу держави 
(Reichsgericht). 
У разі, коли адвокат мав бажання працювати також нотаріусом, 

nалата адвокатів висловлювала міністерству свою думку з приводу 
заяви такого адвоката. Аналогічно адвокат висловлював свою дум
ку ІІІОдо проходження практики апліканта. 

Адвокат не міг сам скаржитися на суд чи суддю, які, на його 
думку, образили чи неправильно з ним вчинили: ці дії можна було 
вчинити тільки за посередництвом палати адвокатів. 

Адвокати об'єднувалися в різні професійно-громадські това

риства, створювали каси взаємодопомоги. Наприклад, в Ліпську 

1 S. Р. Adwokatura niemiecka. Цит. праця.- S. 200-201. 
2 Niemit'0\'1/ski А. Цит. nраця."- S. 52. 
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існувало об'єднання (Hilfscassa fur dcutsche Rechtsanwalte)- <<Каса 
допомоги для німецьких правових радників».' Це об'єднання мало 
свій окремий статут було приватним, до нього належала більшість 
адвокатів Німеччини. 

Дисциплінарна влада належала не раді, а особливому суду 
честі. 

Перша інстанція такого суду складалася з голови ради, його за
ступника і трьох членів ради. Попереднє слідство щодо допущено
го адвокатом проступку могло бути покладено вищим земським 
судом на суддю. Розгляд справи відбувався при закритих дверях, 
хоча члени палати адвокатів могли бути на ньому присутні. 

Рішення підлягало оскарженню в апеляційному порядку у ви
щий земський суд, а вищим касаційним судом з такого рішення 
був вищий суд честі при імперському суді, який складався з голо
ви і трьох його членів. 

На адвокатів могли накладатися покарання: зауваження, догана, 
грошове стягнення до 3000 марок і виключення з адвокатури. 
У Пруссії, Саксонії, Ольденбурзі, Бадені, Брунсвіку і Ганновері 

нагляд над адвокатами здійснювала рада з правом апеляції до су
ду; тільки в одному королівстві Саському - з правом оскарження 
до загальних зборів палати адвокатів. 
У більшості частин держави визнавали свободу адвокатської 

професії, але в королівствах Прусському, Саському, в Баварії, 
Ольдеибурзі професія адвоката прирівнювалася до урядової 

служби2 

Новий закон про адвокатуру закріпив головні засади, за які бо
ролася адвокатура впродовж декількох століть: І) вільний доступ 
до адвокатури, 2) скасування numeгus clauses, З) встановлювалися 
єдині умови підготовки на посади судді і адвоката, 4) запроваджу
валося правило, за яким місцем постійного проживання адвоката 
мав бути судовий округ, до суду якого приписаний адвокат. 

До реформи 1878 р. в багатьох державних об'єднаннях Німеч
чини обов'язки адвоката тісно перепліталися з функцією нотаріу
са, не робилося різниці між захистом і представництвом. 

Декілька слів про incmumym приватних захисників. Згаданим 
вище законом дозволялася діяльність так званих приватних захисни-

1 Niemi1·oи·ski А. Цит. праця.- S. 53. 
2 Gabriel Roman. UdziaJ Magistratury w zwjrzchnim nadzorze nad adwokatu

п;/1 Gazeta S:tdowa Warszawska.-1918.- S. 124. 
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ків, які не були вільною професією. Ця інституція прирівнювалася 
до надання nравових послуг на рівні ведення певного ремесла. Та
кий захисник мав взаємини з клієнтом nереважно економічні, фі
нансові. З часом кількість nриватних захисників почала різко збіль
шуватися. Так, в 1 882 р. в самій Пруссії їх було вже майже 7000, 
а в Берліні навіть почали видавати свій правничий часопис.' 

Приватні захисники почали відігравати важливу роль у здійс
ненні правосуддя. Між приватними захисниками та адвокатами 
розгорталася шалена конкуренція за клієнтів, і слід сказати, що 
приватні захисники мали в ній перевагу, бо вдавались до бруднях 
засобів, адже їх не стримували жодні норми правової етики. Най
більш помітним це було в селах, у невеликих містечках, де мало 
було адвокатів. Така гостра конкуренція, в свою чергу, відштовху
вала адвокатів до пошуків певних компромісів з приватними захис
никами. Останні виступають посередниками в забезпеченні апво
катам клієнтів, а ті, у відповідь, «гарантують 40%, а інші 20-ЗО% 
чистого доходу з практики для приватних захисників».2 

Інколи адвокати укладали з приватним захисником угоду, від
повідно до якої nісля nриnинення між ними nартнерських стосун
ків приватний захисник не вправі протягом n'яти років селитися в 
місцевості, де тримає свою канцелярію адвокат. 

Палати адвокатів неодноразово виступали за скасування інсти
туту nриватних захисників, але до їх голосу міністерство юстиції 
не дослуховувалося. Навnаки, в кінці ХІХ ст. все частіше почали 

з' являтися голоси на запровадження в державі поділу виконання 
адвокатських послуг на два види, як в Англії чи Франції: на солі
ситорів і баристерів. Особливо гаряче відстоював таку необхід
ність відомий адвокат Прішль. 

З другого боку, кожен пункт його позиції намагався піддати 
сумніву та сnростувати інший відомий теоретик адвокатури -
Вейнріх. Для ілюстрації «накалу» цих дискусій наведемо лише 
окремі заnеречення Вейнріха. Так, на думку останнього, дуалізм 
англійської та французької адвокатури має істотні хиби, а саме: 

І. Твердження Прішля, шо поєднання адвокатських nослуг в 
одній особі (чорнова робота в підготовці матеріалів до судо
вого засідання та безпосередня участь адвоката в розгляді 

справи) зводить нанівець свободу адвокатури, узалежнює їі 

1 S. Р. Adwokatura niemiecka // Prawnik.- 1894.- S. 190. 
'Там само.- S. 191. 
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від суду. Вейнріх ідеї nоділу адвокатури заnеречує лише від
с:rrністю історичної традиції в Німеччині. Отже, по суті Вейн
рІх не наводив важливих аргументІв проти nодшу адвокату

ри, погоджуючись, разом з тим, що фактично збирання і під

готовку матерІЗЛІВ справи до й розгляду слід вважати за 
невластиві для адвоката функції, тим більше оспорювання 
адвокатом в судовому засідання належного йому гонорару. 

2. Прішль стверджував, що участь юриста-ремісника на почат
ковій стадії процесу (nідготовка матеріалів справи до роз
гляду) є обов'язковою і й неможливо поєднати з шляхетною 
частиною участі адвоката у процесі, тільки за умови поділу 
цих послуг на дві частини можна домогтися, щоби адвокат в 
Німеччині набув поваги і авторитету, подібно як це має міс
це в Англії і Франції. На це Вейнріх відповідав, що адвокат . . . . -
усшшно може вести в судІ справу тшьки тодІ, коли вІН сам 

збирав матеріал, проводив бесіди зі стороною тощо. 1 

Під~тави усунення адвоката з. процесу Окрім загальновідо
мих шдстав усунення адвоката вщ участІ у спраВІ, таких, як: 

перебування в родинних стосунках з суддею, що розглядав кон
кретну справу, коли цей адвокат раніше надавав правову допомогу 
протилежній стороні тощо, були в окремих землях Німеччини й 
особливі, характерні тільки для них причини. Наприклад, підставою 
для усунення адвоката з проuесу вважалася попередня участь uьо

го адвоката у даній справі як нотаріуса. Водночас у судах Берліна 
така обставина не вважалася перешкодою для участі у справі. 
Водночас така участь адвоката у справі в судах Саксонії могла 
призвести до порушення проти адвоката дисципшнарної справи. 

Референти під час практики в адвоката були підконтрольні без
посередньо міністерству юстиції. У разі неправильної поведінки 
референта адвокат мав повідомити про ue голову крайового суду, 
а той уже - міністерство. 

Широко практикувалося залучення до канцелярської роботи 
підлітків та молодь віком 14-18 років, які після декількох років . . . . 
практики могли працювати в канцелярІЯХ судІВ чи адМІНІстратив-

них органах. 

Шефи адвокатських канцелярій не були юристами, але ті, хто 
мав великий практичний стаж роботи чи в адвокатурі, чи в устано

вах, дуже цінувалися, отримуючи шомісячно по 3000 марок. 

1 S. Р. Adwokatura nicmiccka. Цит. праuя.- S. І 98- І 99. 
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Бш·ато палат адвокатів не мали власного приміщення, частіше, 

як і чимало судів того часу, мали приміщення, які не відnовідали 
елементарним вимогам, що можуть пред'являтися до такого роду 

об'єктів. Дрезденська палата адвокатів мала приміщення палати, . . 
але не мала свого примІщення для засщань, канцеляр1Я мІстилася 

в маленькій кімнаті в будинку секретаря палати, засідання відбу
валися в залі крайового суду. Інакше було в крайовому суді у Бе
рліні. Там адвокати мали у своєму розпорядженні чотири~п'ять 
кімнат, де розміщалися щатня (роздягальня), велика бібліотека, 
кімнати ло письма й читання. Одна особа палати адвокатів так 
звана <<Bote>>, обслуговувала ці приміщення і виконувала доручення 
адвокатів, отримуючи від палати адвокатів заробітну плату. Як
що, наприклад, алвакат не міг взяти участь у конкретній спраВІ 
він передавав наглядне провадження цій особі і вона вже шукала 

. І 
для цього адвоката замtну. 

Питштя оплати адвокатського гонорару. Джерела свідчать, 
що оплата роботи адвоката у Німеччині весь час фактично вважа
лась гонораром: ( olicitur hoпorarium goud поп mersedis, sed hoпoris 
causam datur)2 Що ·ж стосувалось інших захисників, які брали 
участь у суді, різного роду юрисконсульти й правознавці, то вони 
отримували не гонорар, а оплату за свої послуги. До речі, цих 
представниюв часто називали npoкypamopa11u. 

На початках історії гонорарної практики винагорода адвоката 
мала здійснюватися за римськими звичаями, витримуючи лише 
максимальну межу такси. Але ця засада так і не увійшла в життя 

адвокатури. Відповідно до постанов 1533 і 1538 рр. адвокати могли 
домовлятися юльно про оплату з клієнтами, але не перевищувати 
максимальної межі такси. Прийняття чергових постанов (на
приклад, постанова 1555 р.) із вимогою від адвокатів не брати го
норарів понад норми тарифів ~ яскраве свідчення, що адвокати не 
виконували нормативних актів у цій частині. 

У 1654 р. наказано адвокатам перед винесенням вироку подава
ти :шіт про отриманий гонорар за адвокатські послуги ( designatio 
expensarum). Від 1713 р. у всій Німеччині nочали укладати нові 
такси. 

1 ВеІ::а Stanislaн·. Wynagrodzcпic za prowadzcnic spraw // Gazeta Sц.dowa 
Warszawska.- 1886.- S. 55. 

2 NiemiІ'OH'ski А. PogJqd dzieojowy і zasadniczy па stanowisko obror1cy.- W., 
1869.-5.180. 
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У Саксонії було прийнято постанову від 26 листопада і lO груд
ня 1840 р. та від 3 червня 1859 р. (Taxeordnung fur die Adwokaten). 
В Пруссії така постанова була прийнята 23 серпня 1815 р. У Бава
рії тарифи було затверджено постановою від І 5 грудня 1852 р. 1 

Фактично на всіх німецьких землях протягом століть існували 

встановлені державою такси чи тарифи. Як повідомляють джерела, 

тільки в Брунсвіку і Ганновері їх не було затверджено. 

Наведені нормативні акти починають розмежовувати гонорар за 

участь у суді й оплату адвокатської роботи як такої. За цих умов . . . 
розмІри гонорару не залежали вщ Існування угоди про гонорар. 

Закон визнавав такі угоди недійсними, можна було домовлятися 

лише про оплату роботи адвоката. 

До І 879 р. такі угоди мали затверджуватися почесними радами 
адвокатури, але в кінці ХІХ ст. достатньо було наявності письмо

вої угоди. Правда, відповідно до ст. 93 Закону про адвокатуру від 
І 879 р., клієнт згодом міг оскаржити надмірність оплати за роботу 
адвоката в судовому порядку. В свою чергу, адвокатам також до

зволялося стягувати належну їм оплату за надання правових по

слуг із КЛІєнтів через суд. 

Захисник за призначенням також отримував оплату за свою ро
боту, але не від клієнта, а з місцевого бюджету. Ддя прикладу: 

в кінці ХІХ ст. адвокат за призначенням отримував 40 марок за 
кожен день роботи в судовому засіданні? 

Питання такси було дуже актуальним у правових колах, ця про
блема навіть була винесена на розгляд конгресу адвокатів, шо 
проходив у вересні !846 р. у Дрездені. Одні вважали, що обмежу
вання адвокатів встановленням тарифів принижує гідність корпо
рації, інші ж були такої думки: умова про точно визначену оплату 

грунтується на довірі до корпорації. 

1 Niemiraщ~ki А. Цит. праця.- S. 54. 
2 Belza Stanislmt'. Wynagrodzcnie za prowadzenic spraw /І Gazcta Sц.dowa 

Warszawska.- 1886.- S. 66. 
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5. Адвокатура Німеччини 
шд час фашистської диктатури 

1933-1945 рр. 

Адвокатура Німеччzти в період 1933-1935 рр. Адвокатурі Ні
меччини, як жодній з інших, довелося пройти через складні ви
пробування періоду фашистської диктатури, коли інститут адвока
тури було перетворено на придаток судової системи, яка вчиняла 

розправу з усіма, хто не був прибічником нацизму. 
Закон про адвокатуру від І липня 1878 р. тривалий час діяв без 

будь-яких змін і доповнень (тільки невеликі зміни були внесені 
22 травня 1898 та 17 травня і 11 липня 191 О р.). 

Найбільші зміни торкнулися цього Закону в 30-х роках ХХ ст. 

(з 1934 по 1939 рр. десять разів змінювали цей Закон). Ось як зако
нодавець мотивував, зокрема, зміни від 21 лютого 1936 р.: «Уряд 
Німецької Республіки вважає за свій обов'язок так розбудувати 
основи устрою адвокатури, щоби німецька адвокатура могла вико
нувати свої високі завдання. Уряд вважає, що постійний приплив 

нових сил до адвокатури створює велику небезпеку для адвокатсь
кого стану, а також для здійснення правосуддя. З метою зупинення 
дальшого припливу нових кандидатів до адвокатури- Уряд Респуб
ліки оголошує змінений закон про устрій адвокатури».' 

Новий Закон про адвокатуру від 13 грудня 1935 р. у nреамбулі . . 
наголошував, що «адвокат є єдиним 1 незалежним речником 1 рад-

ником в усіх правових питаннях. Професія адвоката не є промисло
вим ремеслом, а- службою праву». 

Відповідно до цього Закону адвокатом могла стати особа, яка 

склала так званий великий іспит і набула кваліфікації судді. Загаль
ними умовами допуску до адвокатури були: отримання юридичної 

освіти, проходження nротягом року nробної практики асесора і 
три роки адвокатської, внесення відповідної плати. Міністр юсти
ції в кожному випадку приймав рішення про потребу в збільшенні 
числа адвокатів, з'ясувавши перед тим думку місцевої nалати ад
вокатів. При кожному суді встановлювалася кількість адвокатІв, 
необхідна для забезпечення здійснення nравосуддя.' 

1 Li('/lfszain Leon. Ustr6j adwokatury niemieckiej // Palestra.- 1939.- N!:! 5.-
S. 613. 

2 Gazeta S'І,dowa Warszawska.- 1936.- S. 235-236. 
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Адвоката заносили до списку захисників певного судового 
округу, в якому не може практикувати більше адвокатів, ніж пе

редбачено управлінням юстиції. 
Адвокат, внесений до списку адвокатів при повітовому суді, 

може також бути допущеним до роботи в крайовому суді або 

торговій палаті, в судовому окрузі якого є цей повітовий суд. 
Адвокат, занесений до списку адвокатів колегіального суду, може 

бути допущений також до захисту в іншому колегіальному суді, 
якщо цього вимагає необхідність здійснення правосуддя. Аналогіч
но: якщо адвокат мав право захищати в крайовому сущ, то він може 
з дозволу влади брати участь у роботі вищого крайового суду або в 
іншому крайовому суді. 

Кандидат, прийнятий до адвокатури, складав присягу перед 
загальним зібранням суду честі адвокатури в присутності голови 
палати адвокатів. Кандидат промовляв: «Присягаю Вождеві Ні
мецької Республіки Адольфові Гітлеру, чесно й сумлінно вико
нувати обов'язки німецького адвоката. Тож допоможи мені, Пане 
Боже». 

Якщо адвокат не бажав промовляти текст присяги з релігійним 
змістом, йому дозволялося останнє речення в присязі опускати. 

Зауважимо: обов'язок складання присяги адвокатами в Німеч
чині встановлено давно. В 1555 р., за так званим правом Reichs
Kammer-Gerichtsordnung, вже детально було врегульовано навіть 
сам порядок складання присяги. За законом 1654 р., Пруссії адвокат 
у присязі давав обіцянку ретельно й сумлінно вести справи, а та
кож бути відданим інтересам клієнта. 1 

Адвокат мусив мешкати і мати свою канцелярію на території 
судового округу, до суду якого він приписаний. Усі дії з надання 
правової допомоги адвокат мав надавати в суді чи своїй канцеля
рії. Тільки зі згоди палати адвокатів він міг такі дії вчиняти в ін

ших місцях. Щоби мати можливість брати участь у декількох су
дах, мусив отримати такий дозвіл від міНІстерства юстиції, яке 
при цьому виходило з того, що це давало адвокатам набути ши

рокої практики, гарантування потенційним клієнтам мати мож
ливІсть скористатися правовою допомогою саме цього адвоката, 

нарешті, позитивно впливало на здійснення правосуддя. 

Адвокат набував права практикувати з моменту занесення його 

прізвища до списку адвокатів конкретного суду. 

1 Nierni1·owski А. Цит. праця.- S. 80. 
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Адвокат ВИКJІючався зі списку адвокатів у таких випадках: 
- коли його поведінка викликала обгрунтовані сумніви щодо 

правильного провадження справ ктєнта; 

- вчинення адвокатом дій, несумісних з гідністю адвоката або 
коли він діє на nрактиці всуnереч засадам адвокатської етики; 

- коли адвокат не може виконувати своїх професійних обо

в'язків через тривалу непрацездатність, психічну хворобу чи спо

творення фізичне; 
- коли протягом трьох місяців із часу допуску до адвокатури 

не відкрив канцелярії у визначеному місці або коли протягом 
місш1я не скористався з розпорядження міністра юстиції щодо його 

особи; 
- коли адвокат самовільно міняє своє місце проживання чи 

розмІщення канцелярії; 
- коли після допуску до адвокатури виявляється, що Існує ви

рок суду, яким заборонено цій особі займати публічні посади; 
коли адвоката обмежено в розпорядженні його майном; 

- на особисту вимогу; 
-- у ·ш 'яжу зі вступом вироку в законну силу, яким позбавлено 

а)(ІюкапІ 11рава ·шйматися практикою; . -- внасшдок смертІ. 

Адвокат, якого виключено 3і списків адвокатів, може оскаржи

ти таке рішення до дищиnлінарного суду nалати адвокатів_ Якщо 
суд задовольняс скаргу а;tвоката, рішення міністра юстиції про ви

ключення адвоката втрачас свою силу. Виключеного адвоката не . . . . 
можна надалІ називати НІ адвокатом, юколишнІм адвокатом. 

За законом 1935 р_, аплікаціЯ поділилася на пробну й дійсну. 
Кандидат на адвоката мав пройти і першу, і другу аплікацію. Ап

лікант отримує від свого патрона винагороду, nередбачену для 
асесорів, що перебувають на державній роботі. Якщо nатрон не . . 
в стан1 сам виплачувати апшкантоВІ таку винагороду, палата адво-

катів Республіки доплачус необхідну суму. Рішення про прийняття 
кандидата для проходження аnЛІкації nриймає міністр юстиції. 

Пробна аплікація триває один рік. У виняткових виnадках цей 
строк може бути продовжено на наступний рік. Якщо ж аплікант 
виявиться особливо здібним, то в такому разі міністр юстиції може 
строк пробної аплікації скоротити або взагалі скасувати. 

• У посібнику вживається як синонім терміна <~стажуванню> вислів ((ап
лікацію>, який історично прижився в термінологйдеяких держав Європи. 
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А1шікантом адвокатури могла бути особа, яка склала великий 
державний іспит, мала кваліфіканію судді, зарекомендувала себе 
позитивно в частині ставлення до держави, до народу, а здібність і 

обов'язковість гарантують, що особа буде належно виконувати 
адвокатські обов' язки. 

Щорічно приймалася така кількість аплікантів, скільки пізніше 
було необхідним для прийняття до адвокатури. Подання про до
пуск до пробної аплікації необхідно внести протягом трьох місяців 
вщ часу складання великого державного Іспиту. 

У період пробної аплікації апліканта завантажують адвокат
ськими й судовими справами. 

Контроль і керівництво адвокатськими аплікантами при прохо
дженні пробної аплікації здійснює голова вищого крайового суду, 
який визначає, в якого адвоката проходитиме практику аплікант. 
Патрон зобов'язувався вживати заходів до поглиблення своїм 
підопічним теоретичних знань і набуття практичного досвіду. Адво
кат мусив так організувати роботу своєї канцелярії, щоби аплікант 
щодня набував досвід адвокатської роботи. Аплікант зобов'я
зується сумлінно й чесно виконувати доручення адвоката, зберіга
ти адвокатську таємницю. 

Після проходження пробної аплікації кандидат повинен зверну
тися до міністра юстиції за дозволом на проходження дійсної 
адвокатської практики. Якщо кандидат виявив себе сумлінним і 
здібним аплікантом, міністр юстиції приймає рішення про допуск 
апліканта до дійсної адвокатської апшкації на термІН три роки. 
У виняткових випадках міністр юстиції мав право термін дійсної 
аплікації скоротити або збільшити. Аплікаит адвокатури називався 
адвокатським асесором (Anwaltsassessor). 

Нагляд на адвокатськими асесорами здійснював голова палати 

адвокатів республіки. Асесори, як і адвокати, підлягали дисциплі
нарній відповідальності раді Палати адвокатів. Адвокатський іспит 
не є обов'язковим. Після спливу трьох років від часу завершен
ня практики - кандидат втрачав право претендувати на вступ до 

адвокатури. 

Права й обов 'язки адвокатів. Передовсім наголошувалося на 
тому, що адвокат мав виконувати свої обов'язки сумлінно, відповід
но до СЮІаденої ним присяги. Поза виконанням своl·х професійних 

функцій адвокат мав дбати про охорону гідності адвокатського ста
ну, пам'ятати і в приватному житті про те, що він належить до 
адвокатської корпорації, яка виконує почесну МІСІЮ служіння праву. 
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Німецький адвокат міг відмовити в наданні нравоної дономш-и 

у рю1: 

І) коли б від адвоката вимагали вчинення дій, що суперечили 

би вимогам етики чи обов'язкам адвоката; 
2) якщо він в тій самій СІІраві бере участь як представник nроти

лежно{· сторони; 

3) якщо адвокат брав участь у даній справі як суддя; 
4) у кримінальних і цивільних справах, в адміністративних,' коли 

між довірителем і адвокатом існують nостійні службові відносини. 
У разі: залишення адвокатом свого місця перебування більше 

ніж на тиждень, адвокат мав замість себе залишити іншого адво-. . 
ката, про що мав повщомити голову суду, до якого ВІН nрипи-

саний. 
Адвокат мав право вимагати від клієнта відшкодувати йому ви

трати, понесені у зв'язку з веденням справи. З цією метою адвокат 
вправі затримати в себе документи клієнта до повного розрахунку 
з ним клієнта. Взагалі адвокат мав зберігати всі документи клієнта 
протягом n'яти років. Після спливу цього строку клієнт утрачав 
право пред'явлення таких вимог. 

Адвокат повинен брати участь у справі на вимогу суду, якщо по 
справі участь адвоката є обов'язковою. Щодо участі адвоката за 
призначенням то, через свою малозабезпеченість, кожен адвокат 
мусив брати участь у таких справах і при цьому сумлінно викону
вати професійні функції. 

Голова суду з наявного в нього списку приписаних до суду 

адвокатів визначав адвоката, який і зобов'язувався взяти участь по 
конкретній справі за призначенням. 

Влада адвокат)ри. До органів влади й управління адвокатурою 

входили: 

І) міністр юстиції; 
2) Палата адвокатів Республіки; 
3) r·о1юва тієї ж Палати; 
4) загальні палати адвокатів; 
5) голови тих же nалат; 
б) суди честі (дисциплінарні); 
До функцій міністра юстиції належало здійснення нагляду над 

усіма органами адвокатури. 

Палата адвокатів Республіки була юридичною особою. Вона 
об'єднувала всі загальні nалати адвокатів Німеччини. Головними 
обов'язками цієї Палати адвокатів було насамперед ПІдготовка 
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адвокатських аплікантів. З цією метою Палата адвокатів збирала з 
адвокатів певні внески на створення фонду сприяння підготовці 

аплікантів. Розмір таких сум був різним для кожного адвоката і 
залежав від майнового стану. 

Органами Палати адвокатів Республіки були: 

І) голова; 

2) президія; 
3) бічна рада; 
4) голови загальних палат адвокатів; 
5) дисциплінарний трибунал і дисциплінарні суди. 
Представником усіх органів Палати адвокатів Республіки у зовніш-

ніх відносинах був їі голова, якого но мінував міністр юстиції строком 
на 5 років за погодженням керівника Союзу правників Німеччини. 

Президія виконувала дорадчу функцію при голові Палати. Пре
зидія складалася з п'яти членів, із яких один був постійним заступ
ником голови. Усіх членів президії, їх заступників, заступника го
лови призначав міністр юстиції на п'ять років. 

Бічна рада складалася з членів президії Палати адвокатів Рес
публіки, а також голів палат адвокатів і їх заступників. Ця рада 

висловлювала голові Палати адвокатів Республіки свою думку, 
давала поради й рекомендації, міркування щодо бюджету Палати, 
щодо змін їі статуту. 

Загальні палати адвокатів організовувалися в місцевостях зна
ходження вищого крайового суду. Ці палати не були юридичними 
особами. Голови цих палат призначалися міністром юстиції, мали 
виконувати вказівки Палати адвокатів Республіки. 

Голови палат мали право застосовувати до адвокатів та аплікан
тів дисциплінарні стягнення, для чого перед застосуванням пока

ранням голови палат мали отримати від трьох членів секції думку 
щодо покарання. 

Голови були уповноважені розглядати спори між адвокатами, а 
також між адвокатами та їх клієнтами. Вони мали право викликати 
адвоката для давання пояснень із приводу виконання ним профе
сійних обов' язків, неявка адвоката могла каратися штрафом до 
300 марок. 

Дисциплінарний процес. Адвокати й апліканти, які неналежно 
виконували свої професійні обов'язки, підлягали дисциплінарній 
відповідальності. Існували такі види покарання: зауваження, дога
на, штраф до 5000 марок, виключення з адвокатури, а для аплікан
ТІВ ~ виключення з асесорІв. 
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Винесення догани й призначення штрафу можливі одночасно. 
Оголошення догани головою палати адвокатів республіки не ви
ключало порушення дисциплінарного провадження. Якщо адвокат 
або аллікант вчинили порушення ще до занесення їх у список, то вони 
притягалися до відповідальності тільки в тому разі, коли за таке 

передбачено було виключення з адвокатури чи зі списків асесора. 
Якщо проти адвоката чи апліканта порушено крш1інальну спра

ву, то в такому разі проти цих осіб порушували дисциплінарне 
провадження за ту ж саму дію. Порушення такого провадження 
могло потягнути за собою призупинення діяльності адвоката чи 
апліканта. Якщо в результаті судового розгляду апліканта було 
покарано у виді заборони займати публічні посади, то така особа 
виключалася з числа аплtкантш. 

Незалежно від виправдального вироку, адвокат чи аплікант мо
гли притягатися до дисциплінарної відповідальності, якщо в їх діях 
було порушення етичних норм корпорації. Якщо суд не позбавив 
адвоката чи апліканта права займати публічні посади, то суд честі . . 
мав вирІшити питання чи порушувати дисципшнарне проваджен-

ня. Суд честі пов'язаний у цьому випадку фактичними обставина
ми, встановленими вироком суду. Дисциплінарне провадження 
велося, за невеликим винятком, за nравилами кримІнально-про

цесуального кодексу. 

Суд честі мав дві інстанції. В першій інстанції приймали рі
шення суди честі загальних палат адвокатів, у другій - трибунал 
честі Палати адвокатів Республіки. Рішення суду честі другої ін
станції було остаточним. Що ж до голови Палати адвокатів Респуб
ліки, членів президії цієї ж палати та голів загальних палат адвока
тів- компетентним був трибунал честі. 

До судів честі загальних палат адвокатів входило п'ять членів 
номінованих голів палат (строком на один рік). Головою тих судів 
були голови палат адвокатів. В разі необхідності могло створюва
тися декілька судів честі в одній палаті адвокатів. Голову палати, 
як голову суду честі, заступав у разі потреби попередньо визна<tе
ний заступник. 

Щодо кожної справи проводилося слідство. Якщо суд честі не 

провів такого, то прокурор республіки міг оскаржити такий роз
гляд справи, вимагаючи проведення слідства. Слідство проводив 

суддя, визначений головою Вищого суду краю. Стосовно адвоката, 

щодо якого порушено дисциплінарне провадження, не можна було 
застосовувати попередНІ заходи: арешт чи примусово доставляти 

249 



на ~уд. Після завершення слідства адвокат мав право повністю 
ознайомитися з матеріалами сnрави. 

Акт оскарження містив у собі повний виклад обставин, за яких 
адвокат допустив порушення. В судове засідання викликалися свід

ки. Акт оскарження й повідомлення про час розгляду справи ару
чався обвинуваченому адвокатові. 

Секретарем судового засідання не міг бути адвокат тієї самої 
палати адвокатів. Судове засідання було закритим. Головуючий на 
свій угляд міг дозволити бути присутнім членам Палати адвокатів 
Республіки. Неявка адвоката в судове засідання не була перешко
дою до розгляду справи по суті. Адвокат міг користуватися послу
гами захисника. 

Судове засідання відкривав головуючий, після чого суддя
доповідач інформував про обставини вчиненого порушення та ре
зультати слідства. Під час доповіді свідки не могли перебувати в 
залі судового засідання. Суд встановлював межі й засоби доказу
вання. В окремих випадках суд міг постановити, щоб свідків допи
тав делегований ним суддя. Свідків та експертів, які не з'явилися в 
судове засідання, можна було покарати за посередництвом повіто
вого суду. 

Трибунал честі Палати адвокатів Республіки давав оцінку, чи 
перебіг судового розгляду справи та судове рішення відповідали 
вимогам закону. До складу Трибуналу входили: голова тієї палати 

адвокатів, його постійний заступник, члени суду республіки, члени 
Палати адвокатів Республіки. Тих останніх щорічно номінувала 
президія Палати адвокатів Республіки, суддів Суду республіки та-. . 
кож щорІчно призначала президІя того ж суду. 

Кількість сенатів суду честі щорічно визначав міністр юстиції. 
До складу кожного сенату входили представники адвокатури та 
правосуддя. Головуючим сенату був адвокат республіки. 

Оскарження рішення дисциплінарних судів розглядалися за 
кримінально-процесуальними нормами. Дисциплінарний суд міг 
призупинити професійну діяльність адвоката, якщо вважав, що 

за вчинений проступок адвоката буде виключено з адвокатури. 

Це рішення приймалося судом честі навіть за відсутності об
винуваченого адвоката. Своє рішення суд направляв палаті адво

катів, міністрові юстиції т. Іду за місцем приписки 
адвоката. 

Адвокат, щодо якого прийнято рішення про призупинення його 
професійної діяльності, не мав права: 
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nриймати повноважень на ведення справ; 

брати участь у судах; 

представляти сторІн в адмІнІстративному провадженНІ; 

представляти сторін у полюбовному процесі; 

заміняти себе іншим адвокатом; 
вести листування з Іншими судами, адмІнІстративними й 

владними органами та адвокатами. 

Наведені приписи не мали стосунку до особистих справ, справ 
його дружини, його дітей, якшо в тих справах не є обов'язковою 
участь адвоката. Якшо такий адвокат порушував згадану заборону, 
він підлягав виключенню з адвокатури. 

Постанова про призупинення адвокатських повноважень підля
гала оскарженню. Замість адвоката, повноваження якого призупи
нено, міністр юстиції визначав іншого адвоката, але після того~ як 
йому ставала відомою думка щодо цього голови Палати адвокатів 
Республіки. Постанова про призупинення повноважень адвоката 

втрачала свою силу з часу проголошення судом чесп свого виро

ку, якщо такий адвокат не виключався з адвокатури або коли вза-. . 
галІ припинялося провадження в спраВІ. 

Голова суду щоразу встановлював судові витрати по справі, які 
підлягали поверненню. Кошти, які не можна було покласти на об
винуваченого чи на третіх осіб, брала на себе Палата адвокатів 
Республіки. Кошти, витрачені у зв'язку з допитами свідків і експер
тів, повертала Палата адвокатів Республіки чи загальна палата 
адвокатів. Після вступу вироку в силу особа вважалася виключе
ною з адвокатури 'ІИ списків апліканта. 

Адвокати при Суді республіки. Як вже зазначалося, адвокати, 
які допускалися брати участь в Суді республіки, утворювали свою 

палату адвокатів. Допуск адвокатів до участі в цьому суді здійс
нював міністр юстиції після отримання думки керівника Союзу 
німецьких адвокатів республіки. 

Отже, нова організаuія німеuької nалестри спиралася на новий 
лад держави - народно-соціалістичний. У стр ій адвокатури побу
дований у цей період на принциnі вождізму, знесення засади коле
гіальності, члени nалати адвокатури не відігравали істотної ролі, а 
брали лише nасередню дорадчу участь. Вирішальне значення в 
питанНІ nрийому до адвокатури мав міністр юстиції, а не палата 

адвокатів. Влада nалати адвокатів значною мірою залежала від 
думки МІНІстра юстиції щодо нагляду за діяльністю адвокатів і ап

лікантів, прийому до адвокатури, визначення місця nраці адвоката 
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тощо. Право надання правових порад закріплено було 1а: анкоkІІ• 
тами, нотаріусами, радниками патентними, агентами з цивіЛІ.ІІВХ 
справ, відповідними організаціями зІ статусом надання правоІІІІХ 
порад, єврейськими радниками. Кількість адвокатів була обмсжс· 
ною, збільшення їх числа залежало від потреб правосуддя.' 

Адвокатура в 1935-1939 рр. Новий закон про адвокатуру 11р11 
стосовувався до політичного режиму, що встановився в НімеччиІІі. 
Особа в суспільстві була повністю підпорядкована суспільству іі 
державі. Поняття особи, їі прав ототожнювалося з інтересами на
роду, потребами загалу, суспільними завданнями (Volksgemein
schaft). Відповідно до цієї ідеології треба було переорієнтовува
тися в частині прав особи, відмовлятися від ліберальних поглядів і 
засад на права людини; інтерес загалу мав перевагу, першість нм 
інтересами особи. Виконання права мало відповідати інтересам 
загалу. 

У зв'язку з цим різко змінюється роль адвокатури. Адвока·r 
вважався органом правосуддя: «Адвокат є єдиним покликаним не

залежним речником і радником у всіх nравових проблемах. Його 
професія- це служіння nраву». 

У !933-!935 рр. відбувалися докорінні зміни структури адвока
тури. Вся професійна діяльність, завдання адвоката, його етика -
усе пристосовувалося до політичних завдань держави. Треба було 
скасувати всі перешкоди, які існували в різних частинах держави. 
Вживалися заходи до скасування заборони участі адвокатів у су
дах праці. Дозволено адвокатам брати участь в І! інстанції у тру
дових справах. Розnочато боротьбу з nідnільним радництвом. Було 
внесено новели, але їх виявилося недостатньо. Обмежено доступ 
до адвокатури адвокатів у містах, що налічували понад 150 ООО на
селення. Але це не допомогло. 

Організація єврейських радників. Від ЗО листопада !9З8 р. адво
катура в Німеччині, а з ЗІ грудня 1938 р. і в Австрії, для адвокатів
євреїв була закрита. Усі адвокати-євреї за розnорядженням мініст
ра юстиції ресnубліки з адвокатури були виключені. 

В Австрії дозволялося, в порядку винятку, не виключати з 
адвокатури адвоката-єврея, якщо його родина там поселилася 

nринаймні 50 років тому і які були солдатами Австрії. Строк ви
ключення тих адвокатів мав указати міністр юстиuії. Останній до 

1 Uchtszain Leon. Ustrбj ad,vokatury niemicckiej // Palestra.- 1939.~~ No 5. 
S. 626-627. 
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Іrрийнятrя цього рішення мав право заборонити адвокатові-єврею 
•иконувати nрофесійні обов'язки адвоката.' Угоди, які уклав ви
ключений з адвокатури адвокат-єврей, як працедавець, розрива

•ися. Такі угоди мали бути розірвані до 28 лютого 1939 р. в Ні
ІІrеччині, а в Австрії - негайно, з моменту виключення адвоката 
~адвокатури. 

Адвокатам, виключеним з адвокатури, заборонено було займа
тися чужими сnравами nід nогрозою застосування до них приписів 
ІІіІкону про заnобігання зловживанням у галузі nравових nорад від 
ІЗ грудня 1935 р. 2 

Адвокатам-євреям, виключеним з адвокатури на nідставі згада
ного розnорядження міністра юстиції, могла надаватися соціальна 
доnомога nри визнанні їх колишніми фронтовими солдатами, які 
мали заслуги nеред державою і nеребували в скрутному матеріаль
ному становищі. Така доnомога бралася з доходів nравових радни
ків-євреїв. У міру надходження цих сум могли надавати доnомогу 
й іншим адвокатам-євреям, виключеним з адвокатури, якщо в адво

катуру вони встуnили nісля І серnня 1914 р. 
Під фронтовими солдатами розnорядження розуміло осіб, які 

брали участь у військових діях Першої світової війни від І серnня 
1914 р. до ЗІ грудня 1918 р. на боці Німеччини або іншої союзни
цької держави. Перебування на фронті було недостатнім, nередба
чалася безnосередня участь у боях. 

За розnорядженням міністра юстиції адвокати-євреї на майбут
нє не доnускалися до адвокатури, не доnускалися вони також до 

аnлікатури і навіть до складу кримінальних захисників. 
Дозволялося правникам-євреям надавати nравові nоради євреям 

і nредставляти їх інтереси в судах. Ці правники були організовані 
в неnевну корnорацію правових радників. Таке об'єднання утво
рювалося в міру необхідності. Правові радники мали добиратися в 
основному з адвокатів, виключених з адвокатури. Переваги встуnу 
в це об'єднання мали євреї-фронтовики. Ці правові радники могли 
надавати нравов! поради, nредставляти інтереси в судах, консуль

тувати підnриємства тільки євреїв. 
Правові радники мали визначити конкретне місце знаходження 

для їх професійної діяльності. Відкритrя філії канцелярії й визна
чення днів прийому nоза межами канцелярії було можливе лише 

1 Lichrs::ain Lenn. Ustr6j adwokatury niemicckiej // Palestra.- 1939.- N2 5.- S. 727. 
'Там само.- S. 728. 
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з дозволу суду. Правові радники-євреї в інтересах своїх клієнтів
євреїв могли виступати перед усіма судами свого округу, а також 
перед адміністративною владою. 

Правові радники-євреї могли брати участь у справах за призна
ченням судових органів із боку незаможної сторони. Правові рад
ники отриману винагороду з клієнтів передавали на рахунок своєї 
канцелярії. 

В обов'язки правового радника-єврея входило: 
- негайне виконання своїх обов' язків за місцем, яке визначИТh суд; 
- при виконанні своїх обов' язків керуватися існуючими зако-

нами й розпорядженням міністра юстиції; 

.- підписувати процесуальні документи своїм повним іменем і 
прІзвищем; 

- ведення облікової книги щодо стосунків радника з адмініст
ративними органами, а також із партією; 

- приймати працівників до канцелярії тільки за погодженням 
голови крайового суду; 

невиконання побічної професії без дозволу наглядової влади; 
ведення реєстру справ; 

збереження всієї документації канцелярії протягом п'яти років; 
установлення зі згоди наглядової влади заступника, якщо 

правовий радник залишає канцелярію більш як на тиждень. 
Права правового радника-єврея: 

участь перед усіма судами та адміністративною владою; 
- надання правових консультацій; 
- внесення процесуальних документів відповідно до проце-

суального цивільного й кримінального права; 
- отримання гонорару за професійну діяльність; 
- відмова від праці правового радника. 
Нагляд над правовими радниками-євреями здійснював голова 

крайового суду, який мав права: 

- оголошувати правовим радникам-євреям зауваження та до-

гани; 

роз'яснювати їм права та обов'язки; 
перевіряти реєстр справ, які вели радники; 
надавати дозвіл для ведення побічної професійної діяльності; 
надавати дозвіл про прийняття до канцелярії осіб технічного 

персоналу. Голова суду забороняв прийом до канцелярії такого 
радника осіб, в яких текла німецька кров, щодо техні'Іного праців
ника на час більше, ніж на шість місяців; 
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- надання дозволу правовому раднику-єврею займатися по
стійно підприємництвом; 

- надавати дозвіл на участь у суді іншого, вищого крайового 
суду; 

- надавати дозвіл на ведення двох канцелярій; 
- розгляд сnорів, які виникали між правовими радниками-єв-

реями. 

Загалом на терені Німеччини було 172 правових радники-євреї, 
або І% усіх німецьких адвокатів (17 360 адвокатів). Адвокатів-євреїв 
на початку 1938 р. було 1753, або І 0% від загальної кількості адво
катів у Німеччині.' 

Окрім цього, адвокатам-євреям заборонено займатися адвокат
ською практикою. Усього майже 1000 таких адвокатів, починаючи 
з 1933 р., були позбавлені можливості займатися професійною 
адвокатською діяльністю. На початку 1933 р. в Німеччині було 
понад 19 ООО адвокатів, а вже на початку 1934 р. їх стало 18 400, 
а в 1935 р. кількість адвокатів зросла на 300 осіб. 

ІЗ грудня 1935 р. прийнято новий закон про адвокатуру на 

зміну попереднього закону.2 З метою усе-таки обмежити наплив 
адвокатів прийнято цей закон, так званий Leistuпgsprinzip. Відпо
відно до нього детально мали вивчатися особливості характеру 
кандидата до адвокатури, його здатність виконувати професійні 
обов'язки адвоката, його поведінка, світогляд, політичні переко
нання, ставлення до народу й держави. Кандидат, який не відповідав 
цим вимогам не приймався до адвокатури. 

У сі ці вимоги мав вивчати Союз німецьких правників як полі-. 
тична організація; голова палати адвокатів вивчав здатність кан
дидата до виконання професійних обов'язків; міністр юстиції від
повідно до свого бажання міг допустити кандидата до адвокатури 
або не доnустити. Саме цим сnособом вирішено зуnинити nерена
сичення адвокатури кадрами. 

З метою nроведення політичного вивчення кандидатур до 
адвокатури Союз німецьких правників розгорнув велику роботу. 
Створено Союз молодих nравників, які в основному стали оnо
рою в політичній nідготовці кандидатів до адвокатури. З цією ме
тою, також відnовідно до розпорядження міністерства юстиції від 
І З грудня 1935 р., всі алліканти мали nроходити nартійну й полі-

1 /.Іс/щ:аіп !.еоп. Цит. праця.- S. 731. 
І ТІІМ """"· s. 737. 
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тичну підготовку в Державному правовому бюро та Бюро правової 
політики і в Бюро літературознавства. 

Закон заборонив прийом до адвокатури пенсіонерів-урядовців, 
які отримували пенсію. 

У зв' язку з прийняnям закону про адвокатуру виникла необ
хідність встановити необхідну для правосуддя кількість адвокатів. 
У грудні 1935 р. в Німеччині було 18 700 адвокатів, в 1936 р. кіль
кість ця зросла до 18 800; в 1937- було 18 ООО, в 1938- 17 360, 
з яких 1753 - адвокати-євреї. Кількість аплікантів особливо зросла 
в 1938 р. (1937 р.- 400, ц 1938 р.- 832). 

Торкнувся новий закон про адвокатуру й організації діяльності 
палат адвокатів. На чолі всіх окружних палат адвокатів стояла Па
лата адвокатів Республіки. Окружні палати адвокатів позбавлені 
були самостійності, вони перестали бути юридичними особами. 
Скасовано в палатах адвокатів колегіальне управління і на його 
місце запроваджено систему президії. Членів палат адвокатів та 
Палати адвокатів Республіки номінували після висловлення думки 
ряду політичних органів. 

Завдячуючи закону від ІЗ грудня 1935 р. про запобігання зло
вживанням (Missbrauchgesetz) вдалося фактично припинити підпіль
не правове дорадництво, а існуючі бюро написання прохань та 
клопотань об'єднано з інститутом правових радників (Deutscher 
Rechtsront); дозволено адвокатам брати участь у різних кредитних 
інститутах.' Окрім цього, на підставі закону про нотаріат 1937 р. 
адвокату дозволено бути одночасно і нотаріусом, якщо це дикту
валося необхідністю. Це снрияло ще більш швидкій спеціалізації 
німецьких адвокатів у господарському праві. 

Нагляд за адвокатурою і дисципліпарпе провад:жеnJІЯ. Нагляд 
за адвокатурою розумівся як нагляд за діяльністю кожного адвока
та, за виконанням ним своїх обов'язків, а також за його поведін
кою в приватному жиnі. Тепер дисциплінарне судочинство при
рівнюналося до державного правосуддя, за рекомендацією голови 
Палати адвокатів Республіки. Першою інстанцією суду честі були 
суди корпорації, але вже в 11 інстанції брали участь судді Суду 
Республіки, обвинувачем в І інстанції виступав Генеральний про
курор держави, а в 11 інстанції- Надпрокурор Республіки, слідство 
вели судді загальних судів, а судовий процес здійснювався відпо
відно до вимог кримінально-процесуального кодексу. На підставі 

1 Lichtszain Leon. Цит. праця.- S. 739. 
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закону від 27 лютого 1935 р. до засудженого адвоката держава 
могла застосувати помилування. 

Відносини адвоката й дер.жави. Перед тим вважалося, що ад
вокат перш за все, ставав на захист особи, індивідуума, їі прав, 
майна тощо. Тепер усе змінилося, адвокат мав бути передовсім 
націонал-соціалістом: правом для нього є те, що корисне для наро
ду, безправ'ям- що приносить народові шкоду; уособленням на
роду є націонал-соціалістична партія. Оцінки норм права не варто 
шукати в законах, а лише виявляти, що для народу є корисним, 

позитивним або негативним.' Головні обов'язки адвоката стосовно 
держави випливають з його присяги, в якій він дав обіцянку слу
жити Вождеві німецької Республіки і Німецькому Народу, а також 
Адольфу Гітлеру. 

Роль адвоката в кримінальному процесі. Як і в усьому житті ад
воКS'tури, так і в кримінальному процесі адвокатська етика мала 
підпорядковуватися політичним завданням адвоката. У криміналь
ному процесі боролися дві системи етичних поглядів адвокатів: ста
ра, ца формувалася століттями, і нова- націонал-соціалістична. 

Адвокати фактично з цього приводу поділилися на дві групи: 
ліберальну і націонал-соціалістів. Представники ліберальної групи 
вважали, що адвокати мали виконувати свої обов' язки відповідно 
до вимог права, справедливості й моралі. Адвокат повинен дбати 
про правосу для, але з моменту прийняття справи -дбати не менше 
і про інтерес клієнта. Тому дії адвоката мають рухатися по лінії 
інтересів особи й держави. Слід прагнути до гармонії етики адво
ката й обов' язків його як громадянина. 
Якщо мова йде про конкретну справу, адвокат не повинен зада

вати обвинуваченому незручних питань, він повинен дбати, щоб 

вирок був справедливим і було обрано nокарання відповідно до 
вчиненого. Якщо ж адвокат переконався, що його клієнт є винним, 
то він не повинен про це голосно говорити, оскільки завданням 
адвоката є захищати, а не обвинувачувати. Крім того, таке переко

нання є його особистою думкою, яка не є обов'язковою для суду. 
Складнішою є ситуація для адвоката, коли обвинувачений зі

знається адвокатові про вчинений злочин, але перед судом це за
перечує. Якщо таке зізнання є щирим, адвокат може вступити в су
nеречність, якщо буде продовжувати захищати обвинуваченого. 
В такому разі адвокат не nовинен приймати справу, а від прийнятої 

1 Lichtszain Leon. Цит. nраця.- S. 741. 
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має відмовитися. Адвокат є речником справедливості і правди, то
му не може захищати брехню. 

Представники нової лінії вважали, що захисник у кримінально
му процесі передовсім має дбати про суспільний інтерес. А тому в 
кожному випадку прийняття справи має з'ясовувати у клієнта, чи 

він є винним. Націонал-соціаліст-адвокат не може захищати зло
чинця, якщо обвинувачений зізнався йому у вчиненні злочину, 
оскільки покривав би злочини. Інтерес держави є вищим від інте
ресу особи, адвокат повинен боротися зі злочинністю, а не дбати 
про інтерес клієнта. 

Діяльність адвоката в цивільному судочинстві. Адвокат закла
дав позов у суді через секретаря суду і протягом 24-х годин на
правляв суду ще один примірник позовної заяви для вручення від
повідачеві через судового виконавця. Останній позовну заяву від
правляв поштою, тільки в окремих випадКах особисто вручав, 
а розписку (реверс) віддавав позивачу або стороні, яка була ініціа
тором вручення. Адвокати завжди брали участь у судовому засі
данні у спеціальному вбранні: береті й мантії. Номіновані адвока
ти, які представляли в судах малозабезпечених мусили витрачати 
гроші з власної кишені і цих грошей ніхто їм не повертав, хоча 
формально вони вправі були подати суду розмір оплати, яку слід 
було їм повернути з державного бюджету. 

Адвоката суд не запитував про наявність у нього повноважень, 
(навіть коли б цього повноваження в матеріалах справи і не було), 
якщо цей адвокат допущений до роботи в цьому суді. 

Оскільки справи призначаються на одні і ті ж години в різних 
залах суду, то суди, як правило, часто відкладають справи через 
відсутність представника сторони. 

Адвокат не має потреби мати спеціальний допуск до участі у 
справі цивільній в повітовому суді, бо в цьому суді кожен може 
представляти сторону, а в крайовому суді адвокати просИли про 
допуск їх до справи. 

У повітовому суді адвокатів допускали брати участь без спе
ціального одягу: берета й мантії. Один з дослідників традицій 
німецьких судів зауважує, що до кінця ХІХ ст. у місцевих ниж
чих судах судді в судовому засіданні були в мантіях і беретах, а 
щодо адвокатів, то в місцевих судах вони могли бути у звичай
ному одязі, а вже перед трибуналами -у фраках. З квітня 1897 р. 
адвокати мали бути перед усіма судовими інстанціями в спеціаль
ному одязі - в мантіях і беретах. Судді мали мантію чорного ко-
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льору, а в суддів вищого суду мантія була обшита золотими га
лунами, подібно, як і мантії академічні. Президент трибуналу під 
час розгляду справ на шиї мав золотий ланцюг із медальйоном, а 
судді мали сидіти з покритою головою. Якщо судді у зв'язку зі 
спекою і знімали з голови берети, то при оголошенні судових 
рішень обов' язково їх одягали1 

У залі суду на окремому столі лежав список справ, призначених 
до розгляду, в якому зазначалися прізвища адвокатів. Кожен адво
кат, який з'являвся, підкреслював своє прізвище, що означало, що 
він присутній, інколи адвокати робили позначку, в якому залі вони 
беруть участь по інших справах. Від адвокатів, яких занесено до 
списку крайового суду, жоден головуючий не вимагав повноважень. 

Стосунки адвоката із судом. Взаємини адвоката із судом мали 
бути винятково поважними. Визнання адвоката органом відправ
лення правосуддя давало адвокатові підстави для того, щоб корис
туватися в суспільстві відповідною повагою й пошануванням. А з 
другого боку, адвокат мав постійно дбати про авторитет і повагу 
до суду. Адвокат не може використовувати невідповідні засоби 
при оскарженні судових рішень в інтересах клієнта. 
· Матеріальний стан адвокатури та питанпя nитerus claиses. 
'Фактично скільки існує адвокатура, стільки існує проблема пu
merus clauses'. Але гострота цієї проблеми залежала значною 
мірою від матеріального стану адвокатури: чим біднішими були 
адвокати в державі, тим частіше вони вбачали в запровадженні 
numerus clauses свій порятунок. 

На початку ХХ ст. все частіше й частіше в правовій літературі 
та на з'їздах адвокатів йшлося про злиденний стан німецької адво
катури. Головною причиною цього вважали значне збільшення 
чисельності адвокатів, яке випереджало приріст населення та про
мисловий розвиток у державі.2 

У 1927 р. в державі загальна кількість адвокатів і нотаріусів 
становила - 13 879, з яких у Берліні було - 2552. В середньому 
мвокати заробляли щорічно 24 297 марок. Найвиші середні заро
І!Ітки мали адвокати в містах: Плаун - 47 771 марку, Алтоні -
44 47] марку, Магдебурзі- 43 472 марки, Мюнхені- 17 618 марки, 
Лквісграні- J 7 ООО марок. 

1 М<ІІ<· Ji/ian. Zapiski z s:td6w Monachijskich // Reforma щdowa.- 1897, 
~.-•1.72-73. 

Імт .. , ІСіJІькість визначена, обмежена. 
1 1tІn mм1ariul11y adwokatury w Niemczech /І Palcstra.- 1931.- S. ІЗО. 
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В середньому в державі припадало 2,2 адвоката на І О ООО меш
канців, в Мюнхені- 7, Штудгарді- 6,7. 1 

На черговому з 'їзді адвокатів у грудні 1932 р. більшістю голо
сів було прийнято рішення про припинення прийому до адвокату
ри на три роки, а потім заnровадження numerus clauses для врегу
лювання ситуації. 

До речі, питання обмеження доступу до адвокатури на держав
ному рівні вже стояло в J 894 році. 19 березня 1894 р. міністр юсти
ції видав циркуляр, який встановлював певну кількість адвокатів -
як необхідний засіб з погляду <<безпеки адвокатського етану»2 

Міністр ставив в циркулярі nитання про заnровадження numerus 
clauses. З цією метою вимагалося від палат адвокатури висловити 
свою думку про причини важкого економічного стану всієї адво
катури та про потребу проведення <<оздоровчих реформ». Особливо 
зверталася увага міністерства на запровадження nринципу обме
ження доступу нових їі членів -як на засіб поліпшення матеріаль
ного стану адвокатІВ. 

Відповіді надійшли до міністерства юстиції негайно. У сі пала
ти в один голос рішуqе висловилися проти запровадження numerus 
clauses. Виняток становила лише одна невелика за чисельністю 
палата адвокатів у Наунбурзі, яка погодилася на тимчасове припи
нення прийняття нових членів адвокатури. Лише ця палата адвока

тів пов' язувала поганий матеріальний стан адвокатури з перепов
ненням палат кількістю адвокатів.' 

Від 1900 р. кількість адвокатів подвоїлася, а з 1915 р. збільши
лася на 50%. Тільки в 1929-1930 рр. палата адвокатів у Берліні 
збільшилася на 20%. В 1932 р. 40% адвокатів заробляли менше . . 
вщ прожиткового мtюмуму. 

Про важкий матеріальний стан німецької адвокатури писав ві
домий адвокат, редактор правового журналу <<Deutsche Juristen
Zeitung» Макс Гахенберг: <<Велика кількість не заробляє вже на
віть на власне nрожиття. Про економію на випацок втрати праце

здатності або на утримання родини вже давно мова не йде ... >>. І на 
те Гахенберг дає таку відповідь: <<Утворюють (адвокати) окремий 
стан з особливими обов'язками, виконуючи, правда, вільну профе
сію, але є частиною здійснення правосуддя... Не про привілеї 

1 Stan matcrialny adwokatury w Niemczech /1 Palestra.- 1931.- S. 131. 
2 S. Р. Adwokatura niemiecka // Prawnik.- 1894.- С. 158. 
3 Там само.- С. 159. 
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йдеться з 'їздові делегатів, а тільки про уможливлення адвокатам 
виконувати їх публічно-правову місію».' 

Гахенберг піддає сумніву те, що принцип numerus clauses може 
бути ліками від бідності в адвокатурі. Він вважав його особливо 
шкідливим щодо майбутньої молоді. Автор ставить риторичне за

питання: чи це не спричинить нечесної конкуренції? Гахенберг 
бачив вихід в іншому: якнайшвидше допустити адвокатів до справ 
із тру дового законодавства, розширити обов'язкову участь у всіх 
цивільних справах за позовами понад 300 Мк., як було раніше, 
заборонити використання таємних агентів (правових радників), 
скасування промислового податку.2 

Узагалі найбільш гучним дзвоником щодо матеріального зубо
жіння німецької адвокатури був з'їзд німецьких адвокатів у Штутгар
ті 11 червня 1928 р. На цьому форумі йшлося про те, що адвокат не 
відіграє тієї ролі в державі, яку повинен відігравати. Адвокат з Берлі
на Альберт Піннер стверджував, що станом на І січня 1928 р. на пра
вничих факультетах у державі навчалося 12 500 студентів порівняно 
з 6000 в 1913 р., а аплікантів - 5000 осіб. Він відзначав, що кожен рік 
зменшувався вплив адвокатури на виробництво, на законодавство й 

· владу, щораз звужувалося поле праці адвоката (наприклад, виклю
чення адвоката з І інстанції трудових спорів, скасування обов'язкової 
участі адвокатів в !І інстанції тих судів). Піннер вважав, що в цьому є 
винними також і адвокати: недостатнє збереження почуття гідності 
професії; недостатній виховний вплив на молоде покоління; перебу-

. . . 3 
вання осторонь вщ поштичного жmтя суспшьства тощо. 

Далі, однією з причин перенасичення адвокатури кадрами знач
на частина адвокатів вважала хибну політику держави в частині 
правил прийому студентів на юридичні факультети. Вступ і на
ачання в Німеччині було безкоштовним. При вступі до юридичного 
вузу іспити не складали.• 

Ось як виглядала ситуація щодо кількісного половнення адвока
тури новими їічленами в Німеччині в 1879-1938 рр-' (див. таблицю). 

1 Zamkni~cie dost~pu do adwokatury w Nicmczech /І Palcstra.- 1933.- S. 96. 
2 Zamkni~cie dost~pu do adwokatury w Niemczech // Pa1estra.- 1933.- С. 97. 
3 Stanowisko adwokatury w Niemczech // Palestra.- 1928.- S. 130-131. 
4 Голоf!Чент.: В. Я Я б у nравники nішов ... Як отримують юридичну осві

ІІімеччині // Демократична Україна.-· 2000.- І червня.~ Андрощцук А. 
ссиональная nодготовка юристов в Германии //Юридическая практи

~ ООІ.-2Змая. 
f.lt•hi~Ztlin Leon. Цит. праця.- S. 741. 
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Матерішьиий cma11 адвокатури до 1935 року. До 1914 р., а та
кож в період Першої світової війни, і особливо після Берсальського 
миру, адвокатура переживала матеріальну скруту. Вважалося, шо 
головною причиною такого становища був великий наплив адво

катів та кількОСІі студентів на правничих факультетах. В 1928/1929 рр. 
кількість студентів права була у два рази більшою порівняно з 
1907/1908 рр., хоча якість підготовки була значно гіршою. 

Німецькі адвокати висловлювалися за обмеження кількості при
йому студентів на правові факультети, рекомендувалися заходи до 
більш ретельного відбору кандидатів у студенти, зокрема: проводити 
психологічне дослідження вступників щодо можливості особи ус
пішно засвоювати навчальні програми, визначити чи кандидат здат
ний швидко мислити, чи має аналітичне мислення тощо. Крім цього, 
на кожен рік рекомендувалося встановлювати кількість рсфсрендарів 
чи аплікантів, __ _затверджених міністерством юстиції. Після проход
ження апшкаuн влаштовувати конкурси на кращих апшканпв. 

Навіть після І О років після укладення Берсальського договору 
адвокатура не змогла поліпшити матеріального становища. У ста

тистичних даних палати адвокатів у Берліні від 16 і 17 червня 
1928 р. офіційно повіломлялося, що німецька адвокатура опускається 
на дно злиденності. Тисячі адвокатів, які ще в 1927 р. мали міні
мальні прибутки,- залишилися без засобів на прожиття. 

Причин такого становища адвокатів можна було також шукати 
в загальній економічній кризі держави, що значно обмежило поле 
діяльності адвокатів. Створення судів праці з виключенням пред
ставництва в них адвокатІВ дуже негативно позначилося на дохо

дах адвокатів. На цьомі ·тлі загострилася конкуренція між адвока
тами, збільшилася кількість дисциплінарних справ щодо адвокатів, 
частіше порушувалися етичні норми професійної діяльності адвос 
катів. Водночас відбувався постійний наплив до палат адвокатів 
нових ії членів. 

З матеріалів з'ї:щу німецьких адвокатів (Deutscher Anwaltsve
rein) 1929 р. видно nодальше зубожіння адвокатури: <<Криза три
ває, становище наших адвокатів порівняно з попереднім роком по
гірщилося, не бачимо жодної можливості виправити становища, 

. . . 2 
жодного свІтлого nромІння на горизонтш. 

1 К. St. J. О numerus clauses w Nicmczcch // Gazcta Sadowa Warszawska.-
1930.- S. 346--347. 

2 Lichlszain Leon. Цит. nраця.- S. 748. 
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Таіі1uця 

Кількість адвокатів 
Кількість адвокатів Один 

Кількість прибуло вибуло адвокат 
Кількість 

Роки населення припадає 
аплікантів 

в державі кількість 
загальна в абсолют. в абсолют. 

на кількість 
студентів кількість цифрах % 

цифрах 
% населення 

права 

1879 45 ооо ооо 4576 2100 21 429 

1880 45 095 ооо 5771 4100 2000 100 - - 10 970 - - -

1888 49 300 ооо 6630 4949 849 20 - - 10 ооо - - -

1900 56 887 400 9435 &831 1882 38 - - 8326 - - -

1903 58 200 ооо 10 300 7262 432 6 - - 8083 - -
1905 60314000 11 419 7863 601 8 - - 7670 - - -

1907 61 ооо ооо 11 902 8638 775 9 - - 7083 - - -

1910 64 ооо ооо 10 285 10000 1362 16 - - 6400 - - -

1911 65 359 ооо 10476 10 844 844 8 - - 6030 - - -
1913 66 978 ооо 9208 12 324 1480 14 - - 5436 - - -

1914 67 ооо ооо 8746 13 ІІІ 787 6 - - 5153 - - -

1915 67 883 ооо 8729 13 024 - - 87 0,75 5213 - - -

1916 67 600 ооо - - - - -

1917 67 368 ооо 12 393 - - 631 5 5438 -

1918 6 300 ооо . 11 912 - - 481 4 5727 - - -



! ,.,.. 6 289 700 - 12 озо 118 І - - 5229 - - -
11920 62000 ооо 12 127 97 0,8 5166 -

1921 62469 ооо 12 276 149 1,4 5088 -
1922 62 400 ооо 12 492 216 1,8 5192 -
192З 62 450 ооо 12 729 2З7 1,6 4906 -
1924 62 700 ооо 12 900 171 І ,З 4860 - -

1925 63 177 ооо 15 224 ІЗ 578 678 5 4653 -

1926 6З 600 ооо 16 зоо 14 308 730 5 4440 

1927 64 ОЗ8 ооо 14 96З 655 4,З 4282 

1928 64 213 ооо 17 ооо 15 5З2 569 4 - - 4ІЗ4 - - -
1929 - 17 450 16 700 1168 7,5 - - - - - -
19ЗО - 18400 17 200 1300 8 

19ЗІ 62 411 ооо 19 ооо - - -

1932 20 ооо 19 ооо 1800 9 - - - -

1933 63 718 ооо 19 276 276 1,5 3305 

1934 - 18 400 - 876 4,5 

1935 66616000 18 700 300 1,6 3400 

19З6 18 800 100 0,5 - - - - -
1937 68100000 18 002 798 4,1 З78З 400 - -
19З8 - - 17 З60 - 642 3,5 - 832 4З2 108 



Керівництво адвокатури вирішило вдатися до надзвичайних за

собів, різко збільшило кількість справ за призначенням, в яких 
брали участь адвокати. Так, в останні І О років кількість цих справ 
зросла на 15%, але доходи адвокатів зменшилися в середньому на 
25-30%. 
У 1930 р. такі доходи становили 20 260 млн марок. У 1931 р.-

16 040 млн марок; в 1932 р.- 14 300 млн марок. 
Оскільки в 1930 р. усього в Німеччині було близько 19 ООО ад

вокатів, то річний доход кожного адвоката з справ за призначен
ням в середньому становив 1 ООО марок або щомісячно 85 марок. 
Згодом, цей дохід становив уже щомісячно тільки 58 марок. 

Для прикладу можна навести таке: для лікарів із каси на обслу
говування хворих у рік виділялося в Німеччині 300 млн марок 
щорічно на 50 ООО лікарів. Отже, на кожного лікаря щорічно при
падало 6000 марок або шомісячно по 500 марок. 1 

Наступною причиною зубожіння адвокатів, як зазначалося в 
правовій літературі, були надто низькі гонорари в кримінальних 
справах. Протягом останніх років німецькі суди часто застосову
вали умовне покарання. Це породило в потенційних клієнтів пере
конання про незначну роль адвоката в кримінальному процесі, 
а звідси - небажання брати адвоката. Окрім цього, різко зменшу
валася можливість участі адвокатів в апеляційній чи касаційній . . 
ІНСТаНЦІЯХ. 

До процесу зубожіння адвокатури долучилася поява великої 
кількості різних бюро написання скарг і клопотань, надання пра
вових порад, які перетворилися на серйозних конкурентів адво
катських палат. 

Непродумана урядова політика щодо постійного збільшення кіль
ІЮСТі випускників правових факультетів також ие сприяла покра
щенню ситуації в адвокатурі. Якщо в 1930 р. 1/3 загальної кількос
ті адвокатів, тобто 6000, заробляла щомісячно близько sоо·марок, 
то вже в 193 І р. більше ніж 1/2 всіх адвокатів, тобто 9000 адвока
тів заробляли щомісячно по 30--400 марок. 
У 1928 р. кількість адвокатів, які заробляли лише 250 марок 

щомісячно, становила 1 ООО осіб, тобто 7% від загальної кількості 
адвокатів. Незважаючи на це, в 1931 р. кількість адвокатів зросла 
КІ 150%. 

-·- --·---
1 Lir'hmain Leon. Ustr6j adwokatury niemieckiej // Palestra.- 1939.- N• 5.

N. 74R. 
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Щорічно на юридичних факультетах навчалося близько 4000--
5000 студентів. Попит на таких випускників в органах суду, проку
ратури, в адміністративних органах, у господарському житті 
в середньому щорічно становив 1500-2000 осіб. Оrже, решта 
3000 випускників направлялися в адвокатуру. 1 

Перевірте свої зпаппя 

. І. Охарактеризуйте виникнення функції судового захисту на НІме-
цьких землях у період раннього середньовіччя. 

2. Хто такі «речники сторін» і Яку роль вони відігравали в судовому 
процесі? 

З. Що вам відомо про такий вид захисників, як доповідачі? 
4. В яких збірниках права було зафіксовано правове становище допо

відачів? 

5. Коли було прийнято на німецьких землях перший закон про адво
катуру і що Ви можете про нього розповісти? 

6. Що таке numerus clauses і коли вперше з'явився він як принциn 
формування адвокатури в Німеччині? 

7. Охарактеризуйте кодифікацію законодавства про адвокатуру в Ба
варії. 

8. Що Ви можете розповісти про особливість розвитку інституту 
адвокатури в Пруссії у ХVШ ст.? 

9. Яким законом було запроваджено судових захисників <<референ
тів»? 

І О. На яких правових підставах референти доnускалися до участі у 
справах? 

11. Якими були особливості правового становища в процесі судових 
захисників- асистентів-радників? 

12. Що Ви можете сказати лро запровадження судових захисників 
юстиц-комісарів і чим вони відрізнялися від асистентів-радників? 

13. Які характерні риси інквізиційного nроцесу і як вони позначилися 
на розвиткові німецькоУ адвокатури? 

14. Як позначилися на системі німецького права подіі" французькоУ 
кодифікації початку ХІХ ст.? 

15. Що Вам відомо про розробку і прийнятгя статуту про адвокатуру 
1821 р. у Гессенському великому князівстві? 

16. Охарактеризуйте організаційну структуру німецької адвокатури 
у другій половині ХІХ ст. 

17. Дайте оцінку Закону про адвокатуру 1859 р. 
18. Що означала в німецькій адвокатурі «таємна адвокатура>> або 

«nідnільна адвокатура>>? 

1 Lichtszain Leon. Цит. праця.- S. 749. 
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19. Хто міг бути адвокатом за Законом про адвокатуру 1879 р.0 
20. Що Вам відомо про організаційну структуру німецької адвокатури 

за Законом 1879 р.? 
21. Охарактеризуйте розвиток правових норм, які врегульовували пи

тання адвокатського гонорару. 

22. Дайте аналіз новел у новому Законі про адвокатуру Німеччини 
1935 р. 

23. Який було встановлено порядок прийняття до адвокатури за За
коном 1935 р.? 

24. Що особливого привносилося Законом про адвокатуру 1935 р. 
у присягу німецького адвоката? 

25. Охарактеризуйте порядок проходження адвокатської аплікатури 
за Законом про адвокатуру 1935 р. 

26. Охарактеризуйте адвокатське самоврядування за Законом про 
адвокатуру 1935 р. 

27. Дайте аналіз дисциплінарного процесу щодо адвокатів за Законом 
про адвокатуру 1935 р. 

28. Які особливості організаційного і правового характеру існували 
для адвокатів при Суді Республіки? 

29. Охарактеризуйте організаційну і правову особливість роботи єв
рейських правових радників. 

30. В якій nлощині набув розвитку принцип numerus clauses у діяль
ності адвокатури в період фашистської диктатури 1933-1945 рр.? 

31. Що особливого було у взаєминах адвокатури та суду в 1933-
1945 рр.? 

32. Охарактеризуйте проблему зубожіння німецької адвокатури та 
головні шляхи П подолання. 

33. Дайте аналіз основних засад nідготовки студентів-юристів у nе
ріод фашистської диктатури. 

6. Загальна характеристика адвокаrури НДР 

Після проголошення в 1949 р. Німецької Демократичної Респу
бліки постало питання про створення адвокатури. Початок запро
вадження інституту адвокатури в НДР було покладено розпоря
дженням уряду від 15 травня 1953 р. (оприлюднене в NQ 66 офіцій
ного Збірника законів НДР за 1953 р.). До цього розпорядження 
було додано Типовий статут колегії адвокатів, за яким організа
ційно уся адвокатура об'єднувалася в регіональні (обласні) адво
катські колегії при окружних судах (Bezirksgericht). 

Колегії мали статус юридичної особи. Кожна колегія могла від
КJ'НІІnти в кожній місцевості свої філії як структурні одиниці без 
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права юридичної особи, де діяли повітові суди.' В 1966 р. в НДР 
існувало І 4 адвокатських колегій, які об'єднували 500 адвокатів. 
У вступі згаданого розпорядження наголошувалося, що інсти

тут адвокатури мав головним своїм завданням - бути належним 

чинником в ефективному здійсненні правосуддЯ (die Rechtspflege), 
розвитку демократизації права. 

Розпорядження передбачнло дві основні форми участі адвоката 
в правосудді: судове представництво в цивільних і як захисника в 
кримінальних справах. Також членам колегій надавалося право 
судового представництва державних підприємств, організації та 

установи. 

Членом колегії адвокатів міг бути кожен громадянин, який здо
був юридичну освіту та згоду відділу колегії, що складався з 3-
5 осіб, щодо виконання професійної діяльності адвоката. Адвокат 
не міг посідати жодних державних чн інших посад, вправі був ли
ше займатися творчою, літературною, артистичною чи науковою 
ДІЯЛЬНІСТЮ. 

Наявність у кандидата в адвокатуру вищої юридичної освіти 
була загальною обов'язковою вимогою, але з цього правила роби
лися окремі винятки особам, які хоч і не мали такої освіти, але за 
родом своєї практичної діяльності набули досвіду в праві. Крім 
цього вимагалося: громадянство НДР, незаплямована поведінка в . . 
суспшьствt~ демократичнІ погляди. 

Розпорядження ще не передбачало аплікації (стажування) кан
дидатів в адвокатуру, лише значно пізніше колегіям адвокатів бу
ло надано право направляти кандидатів на стажування строком на 

шість місяців і найбільше - на один рік. Після успішного прохо
дження стажування кандидата могли приймати в адвокатуру. Мі
ністр юстиції міг внеловити свій супротив проти прийому в адво
катуру конкретного кандидата. Прийнятий кандидат в адвокатуру 

робив вступний внесок 50 ДМ2 

Відмова в прийомі до адвокатури могла бути оскаржена канди
датом до міністерства юстиції НДР. 

Під ставами до відмови в прийнятті до адвокатури відповідно до 
згаданого рознорядження була наявність обставин, які не давали 

1 КшоІ Stach, K(vtu Stefan. Ustr6j adwokatury w NDR // Palestra.-- 1961.
N' 1.-С. 50. 

2 Chmelnikoи'ski Jan. Kilka uwag о organizacji adwokatury w Nicmicckicj 
RернЬІісс Dcmokratycznej // Palestra.- 1966.- N' 9.-- С. 65. 
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гарантій, що кандидат буде успішно виконувати свої професійні 
функції відловідно до демократичних засад соціалістичної держа
ви та інтересів колегії адвокатів. До речі, шкода, спричинена про
фесійною діяльністю адвоката, відшкодовувалася не лише самим 
адвокатом, відловідальність за неї несли всі члени колегії солідар
но («один за всіх, всі за одного>>). 

Колегії адвокатів мали такі свої основні завдання та функції: 
-професійна і політична підготовка членів колегії, 
- страхування адвокатів на випадок тимчасової або постійної 

втрати працездатносТІ, 

- репрезентація членів колегії у зовнішніх зносинах з органами . . 
ВЛаДИ І упраВЛІННЯ. 

Питання прийому до адвокатури було віднесено до компетенції 
загальних зборів колегії, які збиралися два рази на рік, а між збо
рами - до компетенції правління колегії ( der Vorstand). Вихід адво
ката з колегії можливий був за умови повідомлення про свій намір 
керівництва колегії не менш ніж за шість місяців. 

Органами управління колегії адвокатів були: 
-загальні збори членів колегії, які вважалися правомочними за 

наявності простої більшості членів колегії, 
- правління ( der Vorstand), 
-ревізійна комісія. 
Загальні збор~ колегії обирали правління та ревізійну комісію і 

заслуховували зют цих органш. 

Правління обиралося строком на два роки і складалося з 
3-5 членів1 які з-посеред себе обирали головуючого, заступника та 
секретаря. 

До компетенції правління належало вирішення питань органі
заційного та адміністративного характеру: підготовка і скликання 
загальних зборів колегії, підготовка плану роботи колегії, розпо
рядження бюджетом колегії, утворення адвокатських філій, вико
нання фінансового плану, нагляд за дотриманням адвокатами 
ІХИсциплі.ни праці, організація підвищення рівня професійної під
готовки адвокатів тощо. 

1<ожен клієнт, який звертався до колегії за отриманням правової 
доnомоги, мав право вільного вибору собі адвоката. Якщо ж клієнт 
не міг визначитися конкретно з адвокатом, це робив начальник 
фІліУ чи головуючий колегії, визначаючи персонально адвоката. 

1 Кш11І Stach. К/уtа Stefan. Цит. праця.- С. 51. 

269 



Він також встановлював розмір гонорару за надання адвокатом 
правової допомоги за існуючими таксами. Щоправда, адвокат з 
приводу гонорару також міг висловити свою думку, але вона мала 
лише дорадчу силу. 

Адвокат мав сам, особисто, здійснювати свій професійний 
обов'язок щодо надання правової допомоги, але у разі поважних 
причин, з яких він не міг, наприклад, брати участь у процесі, його 
підміняв інший адвокат за вказівкою начальника філії чи головую
чого колегії. 

Гонорар адвоката обкладався податком спочатку в розмірі 30%, 
а згодом, коли на адвокатів було поширено законодавство про 
соціальне страхування,- до 40%. Після відрахування податку 
решта суми гонорару переказувалася в банк на рахунки адвокатів. 

Адвокатура НДР не створювала спеціального органу, який 
розглядав би дисциплінарні проступки адвокатів. Ці питання бу
ли підвідомчі колегії як такій та ії правлінню. За допущені дис
циплінарні проступки до адвокатів могли застосовувати: попере
дження, догану чи сувору догану в поєднанні зі штрафом. За най
більш грубе порушення своїх професійних обов'язків загальні 
збори колегії, а коли вони не відбувались, nравління могло ви
ключити адвоката з адвокатури. Рішення про це мало пройти за
твердження в міністра юстиції. Якщо ж таке рішення приймало 
правління, виключений адвокат мав nраво оскаржити його до за
гальних зборів колегії. 

Самоврядування адвокатури НДР не знало верховного профе
сійного органу свого управління, кожна колегія підnорядковувала
ся безnосередньо міністерству юстиції, яке здійснювало контроль і 
нагляд за роботою колегій. 1 Але Законом від 6 червня 1957 р. було 
затверджено Статут Центральної ревізійної комісії, 2 яка і стала ре
презентативним органом всіх колегій адвокатури, поряд з мініс
терством юстиції. Комісія складалася з голів 14-ти адвокатських 
колегій і обирала своє правління у складі: голови, заступника го
лови, секретаря та трьох членів. Правління обиралося строком на 
два роки. 

Комісія проводила свої засідання один раз на три місяці. Для 
організації контролю за діяльністю адвокатських колегій Комісія 
створювала ревізійні групи. До складу такої групи входив, як 

1 КшоІ Stach. КІуtа Stej"an. Цит. праця.- С. 53. 
2 Chmelnikoи:<;ki Jan. Цит. npauя.~ С. 64. 
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голова, член Комісії, два адвокати, інші були професійні бухгалте
ри тощо. Кожна колегія підлягала щорічній перевірці такою групою 
від Комісії. Коло питань, які перевіряла група, було дуже широ
ким: фактично всі питання життя і діяльності колегії, у тому числі 
і рівень професійності адвокатів, дотримання етичних норм адво
катами тощо. Результати перевірки обговорювались не тільки чле
нами колегії, а й були предметом обговорення на засіданні Комісії. 

Незважаючи на те, що всі адвокати мусили бути членами якоїсь 
колегії, кожен з них фактично мав свою власну адвокатську канце

лярію, де здійснював прийом клієнтів та вів свої справи. 
Адвокатам суворо заборонялося приймати до ведення справи 

поза межами колегії, отримувати за це гроші чи мати певні матері
альні вигоди. 

Адвокати брали активну участь у наданні незаможнім верствам 
громадян безкоштовних правових консультацій. В кожному насе
леному пункті, де був повітовий суд, створювалися такі консуль
тативні пункти, а в місцевостях, поза повітовим судом, влаштову
валися чергування адвокатів у встановлені дні і години. 
У часть адвокатів за призначенням у кримінальних справах була 

оплатною, суд з державного бюджету виплачував винатороду (по

дібно як експертам). Якщо ж засуджений був спроможним сплати
ти такі витрати, суд стягував з нього їх до держбюдЖету. 

Хоча структура адвокатури НДР значною мірою уподібнювала
ся до адвокатури колишнього СРСР, вона усе-таки мала ряд ціка

вих, суто демократичних традицій та правил. Так, адвокати майже 
не робили власноручних записів, коли відбувалися тривалі бесіди з 
клієнтом чи під час допитів у судовому засіданні. Як правило, ко
жен адвокат у таких випадках користувався диктофоном, запису

ючи хід розмови, допиту тощо. 1 

r рунтовні реформи адвокатури в НДР почалися у 70--80-х роках 
ХХ ст. Так, 17 грудня 1980 р. Рада Міністрів прийняла Типовий ста
тут адвокатського об'єднання в НДР (der Kollegien der rechtsan
wiilte ), який nриnинив чинність розпорядження від 15 березня 
1953 р.; а також: Закон від 18 грудня 1980 р. про затвердження 
Статуту адвокатського бюро з питань надання правової допомоги 
в міжнародних цивільних справах; Закон від 18 грудня 1980 р. про 
завдання і діяльність адвокатів, які здійснювали свою професійну 
діяльність індивідуально (Einzelanwiilte); Закон від 27 лютого 

1 Chmelnikm'\'skiJan, Цит. праця.- С. 67. 
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1981 р. про здійснення дисциплінарного процесу проти членів 
ІІд80Катського об'єднання (Disziplinarverfahrensordnung); Закон від 
І лютого 1981 р. про оплату діяльності адвокатів (Rechtsanwaltge
bUhrenordnung); 22 травня 1981 р. міністерство юстиції затвердило 
Положення про ради адвокатських об'єднань. Усі ці законодавчі 
акти було систематизовано і видано в 1982 р. як збірник правових 
актів, які регулювали інститут адвокатури в державі (Aufgaben und 
Arbeitsweise der Kollegien der Rechtsanwalte - Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik). 1 

Серед наведених новел у законодавстві, яке регулювало інсти
тут адвокатури в НДР, особливий інтерес становлять акти про ад
вокатське бюро для надаю-tя правової допомоги в міжнародних 
цивільних справах та стосовно регулювання індивідуальної форми 
діяльності адвокатів. 

Уже з самого початку існування інституту адвокатури в НДР, 
через особливості політичних, економічних та інших умов існу
вання держави, виникла необхідність створення спеціальних адво
катських канцелярій, які займалися би тільки наданням правової 
допомоги в міжнародних цивільних справах. Такі об'єднання 
адвокатів утворювалися у формі бюро. Так, вже 18 серпня 1967 р. 
було прийнято міністерством юстиції постанову, яка передбачала 
правові підстави створення та порядок діяльності таких бюро. 
Адвокати цих бюро мали моноnольне право брати участь у міжна
родних цивільних nроцесах, надаючи nравову допомогу іноземним 
громадянам у судових суперечках, що мали місце в НДР, та захи
щати законні права і інтереси громадян НДР в іноземних судах, 
особливо в ФРН. Адвокати готували цивільно-правові контракти 
купівлі та nоставок продукції, надавали іноземцям і громадянам 
НДР консультації з міжнародно-правових норм. 

Найвищим органом адвокатського бюро були загальні збори . 
його членів, які скликалнея раз на квартал. Збори приймали рішення 
з найважливіших питань організації та діяльності бюро. Правомоч
ними приймати свої рішення збори могли за умови наявності зви
чайної більшості членів бюро. Рішення ( die Mitgliederversammlung) 
зборів мали обов'язковий характер для всіх членів бюро. 

Збори обирали колективний орган -правління, яке здійснювало 
повсякденне керівництво адвокатським бюро. Правління було 

1 Mizera Ste.fan. Adwokatura w Niemieckiej Rcbublice Demokratycznej // 
Palestra.- 1984.·· N' 2.-· С. 91. 
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підзвітним за свою діяльність лише загальним зборам бюро, перед 
яким щорічно звітувало про свою роботу. 

Головними завданнями правління було: підготовка і скликання 
загальних зборів, реалізація прийнятих зборами рішень. 

Правління складалося з голови і його заступників, які обирали
ся зборами на два роки. Для здійснення контролю за діяльністю 
бюро збори обирали також ревізійну комісію, яка підпорядкову
валася не правлінню, а загальним зборам (перед ними щорічно 
звітувала). 

Склад ревізійної комісії був невеликим: голова і два члени 
комісії, які обиралися на два роки. 

Вступ до адвокатського бюро був добровільним. Рішення про 
прийом нових членів здійснювали загальні збори бюро. Вимоги до 
кандидатів такі ж самі, як й до кандидатів в адвокати, але додатко
во вимагалися: практичний досвід, спеціальні правові пізнання з 
галузей права (цивільного, торговельного, сімейного, трудового) 
іноземних держав, вільне володіння принаймні двома іноземними 
мовами. 1 

Виключення з членів бюро могло мати місце: у випадку смерті, 
виходу з бюро за заявою, позбавлення права займатися адвокат

ською діяльністю за рішенням міністра юстиції. 
Клієнт мав право вільного вибору адвоката, з яким укладав уго

ду про надання правової допомоги, обумовлюючи як питання 
оплати, так і предмет діяльності адвоката. Адвокат також зо
бов' язувався своєчасно інформувати клієнта про свої прогнози 
шодо перспектив вирІшення справи, сумшино ставитися до вико-

нання доручения 1, за можливосп,- якнайменшими грошовими 

витратами для клtєнта_ 

Доручения клієнта адвокат мав виконувати особисто, тільки у 
виняткових випадках бюро могло даного адвоката замінити іншим. 

Адвокат міг відмовити клієн!У в прийияnі справи до свого 
провадження у випадках: коли вІн переконався, що справа не має 

жодної персвективи, коли за обсягом і складністю він не міг бра
тися за справу з причин зайнятості в інших справах. 

Адвокат бюро не мав права приймати справи: якщо його участь 

у такій справі суnеречила його професійним обов'язкам та праву, 
якщо в тій самій справі він надавав консультацію протилежній 

1 Mizera Stefim. Adwokatura w Niemieckiej Rebublice Demokratycznej !І 
Palestra.- 1984.- N' 2.- С. 93. 
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стороні або іншим чином пов'язаний з нею, якщо у пи же справІ 
вже прийняв доручення від іншої особи, між правами якої можуть 
бути суперечності. 

Члени бюро зобов' язували ся зберігати адвокатську таємницю 
не тільки стосовно інформації, яку їм повідомив клієнт, а й будь
яку іншу, яка стала відома адвокатові у зв'язку з участю у справі. 
Від обов' язку збереження адвокатської таємниці міг звільнити 
адвоката сам клієнт або приписи в кримінальному праві. 

За несумлінне ставлення до виконання своїх професійних 
обов"'язків, за порушення права член бюро міг бути притягнутим 
до дисциплінарної відповідальності. Статут передбачав такі дис
циплінарні покарання: догана, сувора догана, виключення з адво
катського бюро. Догану і сувору догану могло оголошувати прав
ління, а щодо виключення з бюро, то правління також могло це . . 
вирІшувати, але таке рІшення мало затверджуватися загальними 

зборами бюро. 
Рішення правління чи зборів могли скасовуватися міністром 

юстиції, якщо суперечили вимогам конституції чи іншим норма
тивним актам. 

Коротко розглянемо, які особливості існували в НДР щодо ви
конання професійних обов' язків адвокатом індивідуально. Дозвіл 
на зайняття адвокатською діяльністю індивідуально, тобто поза 
адвокатським бюро чи колегією, давав міністр юстиції в кожному 
випадку окремо. Обов'язки такого адвоката нічим практично не 

відрізнялися від обов' язків адвоката, який працював у бюро чи ко
легії. Він так само мав своєю діяльністю зміцнювати соціалістичне 
законодавство, сприяти належному відправленню правосуддя, роз
витку правосвідомості у громадян, сприяти тому, щоб кожен гро
мадянин свідомо ставився до виконання своїх громадянських 
обов'язків, мав роз'яснювати громадянам їх права і обов'язки. . 

Адвокати, що здійснювали свою діяльність індивідуально, як й 

інші адвокати, мали право брати участь у роботі всіх загальних, 
військових, окружних, вищих судів та судах арбітражних. 
У разі відкриття індивідуальної адвокатської канцелярії міністр 

юстиції робив певні nриnиси інструктивного характеру, яких мав 
дотримуватися адвокат-індивідуал. 

Право на ведення індивідуальної адвокатської канцелярії втра

чалося внаслідок: смерті адвоката, відмови адвоката від такого 
права, позбавлення адвоката цих прав. Міністр юстиції міг nозба
вити адвоката права займатися індивідуально адвокатською діяль-
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ністю з причин інвалідиості адвоката або вчинення дисципшнар
ноrо проступку. 

У кінці 80-х років ХХ ст. в НДР близько 30% адвокатів від за
гальної кількості працювало індивідуально. 1 

7. Адвокатура Німеччини 
на сучасному етапі розвитку 

Перш ніж вести мову про правовий статус німецької адвокатури 
на сучасному етаnі, видається за необхідне коротко зуnинитися на 
існуючій в Німеччині системі nідготовки юристів в цілому і адво
катів - зокрема. 

Підготовка юристів у ФРН. Сьогоднішній стан nідготовки 
юристів у Німеччині характеризується значним ростом кількості 
студентів правових факультетів (понад 110 тис. студентів).' 

Правові основи юридичної освіти у ФРН установлені Федераль
ним законом «Про суддів». Зокрема, у ст. 5 Закону вказано: «Пра
вову здатність до судової діяльності набуває той, хто завершив на

уково-правове навчання в університеті з першим державним екза
меном і пов'язану з цим підготовчу службу з другим державнИм 

екзаменом». 

Цей Закон установлює, що строк навчання має тривати три 

з половиною роки, але може скорочуватися, якщо студент повнІс

тю виконає усі вимоги, необхідні для складання першого держав
ного екзамену. Принаймні навчання має тривати два роки в універ
ситеті. Студенти мають вивчати обов'язкові дисциnліни й дисцип
ліни за вибором. 

Обов'язковими є насамперед: цивільне право, кримінальне 
право, публічне і процесуальне право, методологія nравової науки 
з філософськими, історичними і суспільними підставами. Закон 
орієнтує студентів на вивчення судової, адміністративної і юри

дично-консультативної практики, запроваджує обов'язкову тримі
сячну практику. 

Закон встановлює дворічний термін nроходження підготовчої 
служби (Vorbereituпgsdienst), а також надає право Землям продов-

1 Mize1·a Ste.fCm. Adwokatura w Nicmieckicj Rebublicc Demokratycznej // 
Palestra.- 1984.- N• 2.- С. 97. 

2 Ж~mнскщї А .. Рёрихт А. Введение в немецкое nраво.- М., 2001.- С. 80. 
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жувати строк такої служби. Такі в осиовпому правила федерально
го рівня стосовно підготовки юристів. 

Усі Землі мають також свої нормативні акти, які регулюють 
дальший процес підготовки юридичних кадрів. Наприклад: у Ба
ден-Вюртенберзі Закон про юридичні державні екзамени та юри
дичну підготовчу службу; статути університетів і університетські 
правила про проміжні іспити і проміжний контроль. 1 

Отже, процес навчання на першому етапі до першого державного 
іспиту регулюється як на федеральному рівні, так і земельному, а 
також нормативами університетів. Попри те, шо строк навчання в 
університеті встановлено три з половиною роки, фактично цей 
строк розтягується на 9 і більше семестрів, що дозволено законом. 
Після завершення такого навчання необхідно скласти перший дер
жавний екзамен, а після згадуваної підготовчої служби, що подібна 
до нашого стажування, особа складає другий важкий державний 
екзамен. Далеко не кожен за першим разом може скласти такі іспи
ти. Так, в !989 р. перший іспит складали 1 О 722 особи, змогли скла
сти 8020 осіб, що становить 74,8%, причому з найвищою оцінкою 
«дуже добре» склала лише 21 особа, з оцінкою «добре» - 232 особи. 

Другий іспит (асесорський), який дає право на кваліфікацію 
повного юриста, складали 6867 осіб, а склали 6129 осіб, шо стано
вить 89,3%.2 

Навчальний процес в університетах Німеччини має свої особ
ливості. Навчання відбувається на підставі затвердженого радою 
факультету розширеного плану, у якому зазначаються всі види за

нять як обов'язкові, так і необов'язкові. Формами занять є лекції, 
семінари, заняпя-вправи, написання контрольних робіт в аудиторії 
і вдома тощо. 

Окрім першого державного екзамену проводять так званий про
міжний екзамен, до якого допускається студент, котрий набере не
обхідну кількість показників із контрольних і курсових робіт. Про
міжний екзамен мало подібний на екзамен. Радше - це контрольна 

робота з декількох питань. Цей екзамен студент має скласти до кін
ця четвертого, а якщо <шровалию>- до кінця шостого семестру. 

Перший державний екзамен складається з письмової й усної 

частин. Предметом письмової частини є обов'язкові дисципліни; 
усного - обов' яз кові і за вибором студента. 

1 Жалинский А., Рёрихт А. Цит. праця.- С. 82. 
2 Там само.- С. 83. 
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Про своє бажання складати перший державний іспит студент 
подає заяву до екзаменаційного ВІдділу міністерства юстиції землі. 
Міністерство перевіряє, чи студент виконав необхідні для скла
дання такого екзамену умови: відвідування занять в університеТІ 
принаймні вісім годин на тиждень, активна участь на заняттях не 

менше чотирьох годин на тиждень, участь у семінарах і практич
них, виконання всіх контрольних і домашніх робіт, проходження 
тримісячної практики. Студент до своєї заяви долучає детальний 

звіт про виконання ним цих вимог. 
Письмова частина іспиту полягає в написанні контрольних 

робіт або домашніх робіт (у різних регіонах по-різному). У сни й 
екзамен проводиться для професорів-теоретиків і практичних пра

цівників.' 
На іспит виносяться питання з головних проблем обов'язкових 

дисциплін. Наприклад, в університеті Тюбінгсна ці питання сто
суються: цивільного права (Загальна частина, загальне і зобов' я
зальне право, закон про загальні умови укладення угод, норми 
про відповідальність за якість виробів, закону про дорожній рух; 
речове право; окремі інститути сімейного й спадкового права). 
Окрім цього, предметом іспиту є окремі інститути торгового права, 
права корпорацій, трудового права, цивільно-процесуального права, 
кримінальне право, публічне право. 

За вибором включаються питання: учення про державу, церков

не право і державне церковне право, історія права, філософія пра
ва, соціологія права і юридична методологія, добровільна юрис
дикція чи особливе провадження, банкротство, колективне трудове 
право, торгове право, право страхування, право конкуренції тощо2 

Після складання першого державного іспиту в особи з'явля
ється право на підготовчу службу, тобто на референдатуру. По
рядок референдатури регулюється також Законом про суддів. За
кон встановлює, що референдатура триває два роки і розгляда
ється як продовження здобуття юридичної освіти, яка здобува
ється в обов'язкових установах і установах за вибором. До 
обов'язкових належать: загальний суд із цивільних справ, суд із 

кримінальних справ або прокуратура, адміністративно-управлін
ські установи, адвокатура. Служба в обов'язкових установах 
триває по три місяці, а в місцях за вибором - від 4 до б місяців. 

\ Жа'luнский А., Рёрихт А. Цит. праця.- С. 86. 
2 Там само.- С. 86-87. 
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За мІсцем проходження практики організовуються спеціальнІ 
заняття для таких осіб. 

Закон про суддів спеціально наголошує на важливості письмо
вої частини другого державного іспиту. 

На рівні Землі підготовка референдарів регулюється також спе
ціальними приписами й розпорядженнями міністерства юстиції 
Землі. 

Головний зміст проходження практики - набуття практикантом 
практичних знань у результаті особистого виконання ряду практич
них завдань. Практикант має окрім усього виконати значну кіль
кість (у землі Баден-Вюртемберг- 14) контрольних робіт. 1 

Керівника практики призначає міністерство юстиції Землі з чис
ла суддів, прокурорів або міністерства внутрішніх справ. 

Після закінчення референдарської практики особі видають сві
доцтво, в якому виставляються оцінки за контрольні чи домашні 
завдання, характеристика щодо сумлінності ставлення до вико
нання своїх обов' язків. Ці свідоцтва мають важливе значення під 
час складання другого державного іспиту. 

Другий державний іспит завершує повну юридичну підготов
ку. Після його складання особа вправі претендувати на посаду 
суддІ. 

Закон про суддів щодо другого державного іспиту не містить 
детальних рекомендацій. Стаття 5d Закону про суддів лише вста
новлює, що другий державний іспит має бути зорієнтований на 
оцінку підготовчої служби. Частка усної частини іспиту має ста
новити не більш як 40%. 

Після завершення референдарської практики студент подає 
заяву, в _якому висловлює бажання скласти другий державний іс
пит, ПОВІДОМЛЯЮЧИ ПрИ НЬОМу, ЩО ВІДНОСНО НЬОГО Не ВедеТЬСЯ кри

мінальне переслідування, а також не порушено дисциплінарного 
провадження. 

Письмова частина іспиту відбувається окремо від усної у ви
значених міністерством юстиції містах. Наприклад, у Баден-Вюр
темберзі ця частина іспиту складається з десяти завдань, кожне 
з яких виконується протягом 5 годин перед екзаменаторами й оці
нюється двома незалежними експертами. Передбачено, зокрема, 
написання чотирьох робіт з цивільного права, двох - із криміналь
ного, двох- із публічного тощо. 

1 Жа.тшский А., Рёрихт А. Цит. пра[lЯ.- С. 88. 
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Усний екзамен проходить приблизно після двох тижнів із часу 
складання письмового екзамену і полягає в доповіді за докумен

тами. Це - аналіз документів, які спеuіально підбирає міністерство 
юстиuії як досьє з певного казусу і передається студентові за три 
дні до екзамену. Екзаменований має зробити доповідь і перекона
ти екзаменаторів, що для вирішення казусу він не вдавався за до
помогою до інших юристів. Подальший перебіг усного екзамену 
відбувається у формі питань екзаменаторів і відповідей екзамено
ваного. Якщо особа не склала другого державного екзамену, по
вторне складання можливе лише один раз. 

В абсолютних uнфрах, станом на 2001 р., картина підготовки 
юристів у цьому аспекті виглядає так: 

- І 8 І 43 особи розпочинають навчання на правничих факуль
тетах університетів, 

І І 139 осіб, які склали першин державний екзамен, 
- 10 697 осіб, які склали другий державний екзамен, 
- 5938 осіб, які отримали згоду на внесення їх до списку адво-

катів. Загальна кількість адвокатів у Німеччині в 200 І р. становила 
116 305 осіб.' 

Оскільки левова частка випускників висловлює намір працю
вати в адвокатурі, закон розширює обсяг і зміст друтого етапу 
підготовки, залучаючи до цієї роботи адвокатуру, стимулюючи 
вивчення кандидатами іноземних мов та європейського права. 
Для nрикладу: міністерство юстиції Саксонії з погодження місце
вої палати адвокатів на 2003 рік значно розширило можливості 
стажування майбутніх правників, що nроходять nідготовку на 
другому еташ: 

5 місяuів практики з uивільноrо nрава; 
3 місяuі - з кримінального; 
4 місяuі - з адміністративного; 
9 місяців- в канuелярії адвоката; 
3 місяці - в інституції, яка займається проведенням виборів2 

У 2003 р. в Німеччині nроведено реформування системи nідго
товки правників. Правовою nідставою до рефор!І!И послужив Закон 
від 11 лиnня 2002 р3 Система nідготовки nравників у Німеччині 

1 Staи1icka Elil'a. Uwagi па tle reformy ksztalcenia prawnikбw w Niemczcch // 
Pa\estra.- 2004.- N2 5-б.- S. \О\. 

'Там само.- S. І 02. 
3 Там само.- S. 101. 
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фактично складається з двох головних етапів: із теоретичної підго
товки й етапу референдарського. 

Після реформування підготовки правників двоступенева систе
ма залишається. Значно більший акцент буде зроблено на акаде
мічній теоретичній підготовці. За законом, ЗО% екзаменів мати
муть характер університетський, а 70% буде предметом перевірки 
державним екзаменом. Більше того, у законі вживатимуть тільки 
вираз «університет» як навчальний заклад, що означає надання 
переваги підготовці правників виключно в академічній вищій 
школі - в університетах. 1 

Статистика свідчить, що останніми роками близько 80% осіб, 
які склали такий екзамен, обирають адвокатуру. 

Нормативні акти, які регулюють самоврядність німецької 
адвокатури. Законодавство про адвокатуру ФРН сьогодні перебу
ває в стані постійного реформування. lcт<Yrni зміни в правовому ста
тусі адвокатури викликано перш за все рішенням Федерального Конс
титуційного суду від 14 липня 1987 р. і Закону від 2 вересня 1994 р. 
про нове регулювання професійної діяльності адвокатів і патент
них повірених ( das Gesetz zur Neuordпuпg des Berufsrechts der 
Rechtsaпwalte uпd der Pateпtaпwiilte ). 2 Новела цих змін полягає в 
тому, що, крім законодавчих норм, які відіграють вирішальну роль 
в регулюванні адвокатської діяльності, важливого значення набу
вають статуні норми адвокатури, які розробляються й приймаються 
особливим органом адвокатури - загальними зборами корпорації 
( die Satzuпgsversamlung). 

Головним законодавчим актом, що регулює правовий статус 

адвокатури, залишаються Федеральне положення про адвокатуру 

ФРН від l серпня 1959 р. (Bundesrechtsanwaltsordnung vom) (далі
Положення) із відповідними змінами; Положення про оплату ад
вокатських послуг від 26 липня І 957 р. (Bundesgebilllrenordnung fiir 
rechtsanwii\te ). Крім цього, прийнято Професійний статут (Die 
Berufsordnung) і Статут адвокатської спеціалізації (Die Fachanwalt
sordnung), які вступили в силу І J березня 1997 р. Перший містить 
перелік професійних обов'язків адвоката стосовно судових та 
інших державних установ, органів адвокатури, а також виконання 

1 Stawicka Ewa. Uwagi na tle rcfonny ksztalcenia prawnik6w w Niemczech /І 
Palestra.- 2004.- N2 5-Q.- S. І 02. 

2 l:.Лисеев Н. Г. Гражданское процессуальное nраво зарубежнмх стран: 
Учебник. 2-е изд.- М., 2006.- С. 544. 
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обов'язків стосовно колег та клієнтів, у тому числі при укладенні 
-угоди про оплату послуг. Другий статут регулює умови та порядок 
спеціалізації адвокатської діяльності. 1 

Положення неодноразово доповнювалося, останні важливі змі
ни внесенні до Положення Законом від 31 серпня \998 р. 2 

Окрім Положення, важливе значення для регулювання адвокат
ської діяльності в Німеччині має і Конституція Федеративної Рес
публіки Німеччини (Grundgesctz der Bundesrcpublil Deutschland 
vom 23.05.1949). 

Залежно від того, в якій сфері суспільного життя надає адвокат 
правові послуги, його професійна діяльність регулюється також 
кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, адмініст
ративно-процесуальним та шшими галузями права. 

Законодавець вже в Положенні визначився, що адвокатура 

виконує вільну професію і в жодному разі не є підприе,.тицькою 
чи бізнесовою організацією (ст. 2). Як записав Федеральний 
Конституційний суд в одному зі своїх рішень, професію адво
ката не можна трактувати так, як діяльність господарчу, оскільки 
це - особливий вид послуг, головним завданням якого є надан
ня іншим кваліфікованої правової допомоги, а не отримання 

доходу.3 

На думку професора Х.- Ю. Аренса, в адміністративній струк
турі держави адвокатура є корнорацією публічного права, яка ви
ступає як орган опосередкованого державного уnравління, тобто 
виконує державні функції, персдані їй державою! 

Професія адвокюа є nрофесією публічної довіри (ein staatlich 
gebundener Vertrauensbeгuf). Адвокат захищений законом під час 
виконання ним повноважень. Відnовідно до рішення Конституцій
ного суду ФРН, якщо суд прнтягає адвоката до відnовідальності за 
сказане ним в інтересах свого клієнта, своїми незаконними діями 
суд перешкоджає належному захистові інтересів клієнта, а тим 
самим- виконанню своїх професійних обов'язків.5 

1 Елисеев Н. Г. Гражданское nроцессуа.пьное право зарубсжнЬІх стран: 
Учt;бник. 2-е изд. М., 2006.- С. 544. 

~ Жалииский А .. Рёрихт А. Ц(ІТ. nраня.-- С. 269. 
3 FritzO\\'Sky Martin, Tomaszek Andrzej. Adwokatura niemiccka w 1992 roku !І 

Palestra.- \992.- N• 7-8.- S. 59. 
~ Жштнскті А. Рёрихт А. Цит. праuя.~ С. 271. 
) Stmkzuk-f/ambura Graiyna, J!amhura StejGn, Muszyilski ·Mariusz І Wymiar 

spшwicdliwosci RFN: Adwokatнra.- Bic\sko-Bia!a, 2002.- S. 7. 
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Оскільки адвокат має бути незалежним, особливо в криміналь
ному процесі, законодавець наголошує, що адвокат має витриму

вати розумну дистанцію в стосунках з обвинуваченим. Крім того, 
адвокат може знайомитися не тільки з тими матеріалами, які на
правив до суду прокурор, але з усіма матеріалами, що є у суді по 
даній справі (Akteneinsicht), це покладає на адвоката додаткові 
морально-етичні зобов'язання. 
У судових процесах адвокати мусять виступати в мантії й береті 

(тозі), інакше суд вправі усунути такого адвоката з процесу. Жод
них обмежень щодо категорії справ чи організацій і владних струк
тур в аспекті надання правової допомоги для адвоката не встанов
лено. В Положенні тільки зазначається, що окремі обмеження щодо 
цього може встановлювати Федеральний закон (ч. 2 ст. 3). 

Порядок прийо~у в адвокатуру. До адвокатури може бути 
прийнята особа, яка: має правові підстави бути професійним суд
дею, відповідно до федеральних законів, або виконала усі умови, 
які ставляться в Німеччині до адвокатів з країн Європейського 
Союзу (далі - ЄС), або склала кваліфікаційний іспит, передбаче
ний у статуті щодо діяльності в Німеччині адвокатів із країн ЄС 
(ст. 4). 

Шлях до адвокатури через складання кваліфікаційного екзамену 
відкрився зовсім недавно, завдяки Закону від б липня 1990 р. про 
реалізацію директиви Ради ЄС від 21 грудня 1988 р. про загальне 
врегулювання визнання дипломів вищих шкіл. Кваліфікаційному 

екзамену присвячено спеціальний Закон від б липня 1990 р. зі змі
нами від 27 квітня 1993 р. 1 Саме завдяки цим законам громадянам 
ЄС відкрився доступ до німецької адвокатури. 

Відповідно до Закону від 19 квітня 1972 р. про суди (Deutsches 
Richteгgesetz), щоби мати кваліфікацію судді, необхідно скласти 
два іспити. Перший іспит проводиться для осіб, які провчилися 
сім семестрів в юридичних навчальних закладах і склали іспити, 
передбачені університетськими програмами, тобто з: цивільного, 

господарського, кримінального, конституційного і адміністратив
ного права, а також із додаткових предметів, обраних студентом. 

Іспити проводяться у формі тестів і з основних предметів мож
на пересюшдати тільки один раз. Теоретично кандидат ніби і може 
приступити до нершого іспиту вже після семи семестрів на четвер

тому році навчання, але практично це відбувається тільки після 

1 Е:шсеев Н. Г. Цит. праця.- С. 546. 
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І 0--12 семестрів, коли особа простуДІювала вже необхідну юль
кість предметів, що дає їй право складати іспит. 

Спеціальне управління (Justizpruefungsamt) при кожному ви
щому крайовому суді (Oberlandsgericht) приймає заяви від канди
датів і організовує іспити. 

У різних частинах Німеччини вимоги до осіб, які складають іс
пити- різні. Наприклад, у Баварії п'ятигодинний письмовий іспит 
охоплює вісім галузей права. В Надренії-Вестфалії письмовий іс
пит охоплює тільки три галузі права: цивільне, кримінальне і так 
зване право публічне, яке об'єднує в собі конституційне й адмі
ністративне право.' 

Екзаменовані можуть мати на іспиті правові акти, але не вправі 
користуватися підручниками і різними . коментарями. Оцінка за 
письмовий іспит оголошується після декількох тижнів, але при
наймні до початку складання усного іспиту. Усний іспит кандидати 
складають через 3-4 місяці після письмового. На усному іспиті 
кандидат має відповісти на питання кожного члена екзаменаційної 
комісії. До складу комісії входять професори, а також судді й про
курори із великим стажем практичної роботи. 

Якщо претендент не складе усного іспиту, він може зробити 
спробу його повторити тільки один раз. Нескладення іспиту по
вторно практично перекреслює шлях до професії правника. Такій 
особі залишається одне: працювати на нижчих щаблях правової 

роботи. 
Після складання першого іспиту кандидат може готувати док

торську працю (у нашому розумінні - працю на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук). Отримання ступеня доктора 
права не дає особливих переваг, але серед німецьких адвокатів 
широко практикується захист дисертацій. 

Особи, які склали перший іспит і не отримали жодної конкрет
ної пропозиції шодо місця роботи, мають право проходити судову 
аплікапію. Для проходження такого стажування приймаються усі 
бажаю'Іі за встановленою чергою. Аплікація триває два з полови
ною роки, хоча сьогодні висловлюються пропозиції скоротити цей 
термін до двох років2 А пліканти мають статус публічного урядов
ця (Beamtem) і отримують плату з місцевого бюджету. 

1 Fritzowsky Martin, Tomaszek Andrzlj. Adwokatura nicmiecka w 1992 roku // 
Palcstra.- 1992.-- N• 7-8.- S. 60. 

2 Там само. 
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Практику проходять у суді, прокуратурі, органах управліннw, 
в адвокатських канцеляріях, беруть участь у навчальних семінарах 
тощо. В кінці іТ кандидат приступає до складання другого іспиту. 
який має вже більш практичне спрямування. Наприклад, у Надре
нії-Вестфалії іспит полягає в розв'язанні правових казусів на під
ставі матеріалів справи, підготовка письмової роботи й усного іс
питу. Усний іспит - це дискусія протягом п'яти годин чотирьох 
стажистів із чотирма членами комісії, що складаються із суддів. 
Кожен член комісії може ставити питання зі своєї галузі професій
ної діяльності. 

Іспити проводяться безкоштовно, а екзаменатори грошову ви
нагороду отримують із місцевого бюджету. 

Після складання другого іспиту особа отримує титул асесора. 
Це означає, що така особа може клопотати про надання їй посади в 
суді, прокуратурі чи про прийом до адвокатури. 

Оrже, система стажування має своїм головним завданням готува
ти майбутніх суддів, а не адвокатів чи прокурорів. Про це свідчить 
склад екзаменаційної комісії, порядок проходження такого стажування. 

Особа, яка отримала дозвіл на зайняття професійною адвокат
ською діяльністю, вправІ вимагати свого допуску до такої діяль
ності в будь-якій частині Німеччини (Zulassung). 

Доnуск здійснюється за заявою кандидата, що іТ направляють 
до спеціального управління юстиції (Landjustizverwaltung), яке по
передньо з'ясовує думку місцевої палати адвокатів щодо можли
вості прийняття конкретної особи до адвокатури. 

Відмова у прийнятті до адвокатури може мати місце у випадках, 
чітко зазначених у Положенні. Перелік цих підстав такий: 

- втрата публічних прав за рішенням Конституційного Трибу
налу; 

- заборона за вироком суду займати публічні посади; 
- виключення з адвокатури на підставі вироку суду, що всту-

пив у законну силу і з часу набрання вироком сили не минуло 
8 років; 

- визнання винним у діях, які не можуть бути сумісними з ви
конанням обов' язків адвоката, якщо кандидат займається діяльніс
тю, яка несумісна з незалежністю адвоката; у разі майнового банк
рутства, коли судом особу визнано неспроможною до сплати ма

теріальних боргів (ст. 7); 
- вчинення дій, спрямованих проти вшьного демократичного 

конституційного порядку; 
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- наявності стійких фізичних і психічних вад (психічне захво
рювання, слабоумство), наркоманії. З цих лідстав відмова можлива 
з урахуванням усіх особливостей конкретного виnадку. Перешко
дою є, наприклад, повна глухота, але не часткова, яка може бути 
виправлена за допомогою технічних засобів. Не розглядається як 
підстава відмови елілота і загальна фізична слабкість. В необхід
І'fИх випадках кандидат може бути підданий медичному обстежен
ню (ст. 8а Положення про адвокатуру). 
'' Щодо вказівки закону про те, шо адвокат не вnраві займатися 
будь-якою діяльністю, яка суперечила би суті і завданням адвока
тури, обмежувала незалежність адвоката, ці зміни в законі з' яви
лися після тривалих дискусій в німецькій правовій літературі й 
прийняття Закону 24 червня 1994 р. про внесення змін до Поло
ження про адвокатуру. Адвокат може займатися іншою, крім 
адвокатської, діяльністю, в тому числі і комерційною. На думку 
Федерального Конституційного суду підприємницька діяльність є 
несумісною з адвокатурою тільки тоді, коли є очевидним конфлікт 
інтересів. Наприклад, не можна поєднувати діяльність маклера, 
оскільки тут є можливість використати інформацію, отриману nри 

• .. ..... ' 2 
наданНІ правово! доnомоги, в комерцшних цшях. 

Перед винесенням рішення про прийом кандидата до адвокатури 
nалата адвокатів висловлює свою думку щодо відсутності обставин, 
які могли би перешкоджати nрийняттю особи до адвокатури. Запит 
управління юстиції палата адвокатів виконує невщкладно, але якщо 

nротягом двох місяців вона не відповіла, то мусить ловідомити про 
причини такого зволікання. За відсутності і цього повідомлення 
управління юстиції вправі таку nоведінку палати адвокатів розці
нювати як згоду на прийом кандидата до адвокатури. 

Управління юстиції може вимагати відповідні медичні докумен
ти на претендента, коли виникають певні сумніви щодо nитання, 
чи особа, виходячи з ії фізичного й психічного стану, зможе вико
нувати обов'язки адвоката. 

При відмові у прийомі до адвокатури виноситься мотивоване 
рішення, яке вручається даній особі, а вона може його оскаржити 
спочатку в адвокатському суді честі, а потім уже в у Федерально
му найвищому суді протягом одного місяця. Якщо ж таке рішення 

1 Krzemiflski Zdislaw. Nowelizacja obowictzujц.cych w Nicmczech przepis6w 
dot~cщcych adwokatury // Palestra.- 1995.- N2 3-4.- S. 164. 

Ешсеев Н. Г. Цит. nраня.- С. 549. 
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Іtс буде оскаржено, вважається, що заяву про прийом до адвокату
ри відкликано (ст. 9). 

Коли заяву вирішено позитивно, управління юстиції вруча,. 
спеціального зразка посвідчення про прийом чи допуск до адвока
тури. З _цього моменту така особа вже може займатися адвокат
ською ДІЯЛЬНІСТЮ. 

У Положенні передбачено також, що уnравління юстиції може 
відкликати своє рішення про допуск особи до адвокатури. Це такі 

випадки: І) коли знайдуть своє nідтвердження факти, які могли 
й можуть бути підставою для відмови особи у доnуску до адвока
тури; 2) втрата публічних прав за вироком Конституційного Три· 
буналу, 3) заборона вироком суду займати публічні nосади, 4) утра
та можливості внаслідок фізичної чи психічної недуги займатися 
адвокатською діяльністю, 5) відмова працювати адвокатом, б) при
значення адвоката суддею і т. ін. (ст. 14). 

Крім цього, nідставою для відмови занесення nрізвища адвоката 
до конкретної палати адвокатів може ще бути: якщо заявник про
тягом останніх п'яти років був суддею або урядовцем у даному 
судовому окрузі; його дружина або колишня дружина nрацює 
в суді, в тому самому судовому окрузі, або якщо він перебуває 
по прямій родинній лінії чи бічній до третього коліна із суддею 
в цьому судовому окрузІ. 

Скасовує рішення про допуск до адвокатури те ж управління 
юстиції, ретельно перевіривши перед тим усі обставини. які мо
жуть слугувати для nерегляду прийнятого рішення. Рішення про 

скасування nоnереднього рішення про доnуск до адвокатури умо
тивовується та вручається заінтересованій особі та палаті адвока
тів. Оскарження такого рішення в суді зуnиняє його дію до вирі· 
шення судом скарги по суті. 

У тих випадках, коли особа через свій поважний вік чи хворобу 
не може виконувати функцій адвоката, на їі nрохання, за згодою 

палати адвокатів уnравління юстиції дозволяє іменуватися такій 
особі і надалі адвокатом (ст. 17). 

Допуск адвоката до суду. Кожен адвокат має, як nравило, 
дозвіл на участь у сnравах одного суду. Перший допуск видається 
одночасно з прийомом до адвокатури. Адвокат може відмовитися 
від такого допуску в надії отримати nраво брати участь у роботі 
іншого суду. Оформлення такого доnуску здійснює управління 
юстиції за особистою заявою адвоката. Перед nрийнятrям рішення 
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уnравління юстиції обов'язково 'З'ясовує з цього питання думку 
nалати адвокатів, в якій має працювати адвокат (ст. 18). Відмовити 
адвокатові в його заяві можна тільки з причин, прямо зазначених у 
ст. 20 Закону. Зокрема: 1) коли претендент у даній місцевості 
займав посаду судді протягом останніх п'яти років або інші поса
ди урядовця (Richter auf Lcbcпzcit, Beamter auf Lebenzeit); 2) коли 
адвокат просить дозвіл працювати при верховному суді, але 
fіри цьому він не працював у нижчих судах протягом п'яти років 
(ст. 20). 
· Адвокат, який отримав допуск до дільничного суду, може од
ночасно бути допущеним до земельного суду, в судовому окрузі 
якого розмішується дільничний суд. Також можливий одночасно 
допуск до вищого земельного суду. У верховному земельному суді 

(такий суд є у Баваріі) може практикувати будь-який адвокат, до
пущений до будь-якого вищого земельного суду ФРН. 

Адвокатові не можна відмовити в його проханні працювати в 
конкретному суді на підставі надмірної кількості там адвокатів. 
Рішення управління юстиції, яким відмовляється адвокатові в до
пуску його до конкретного суду, має бути умотивованим. Рішен
ня вручається адвокатові, який вправі його оскаржити протягом 
одного місяця до Трибуналу адвокатури (Anwaltsgerichtshof) при 
вищому крайовому суді (ст. 21 ). 

Зразу ж після отримання першого доnуску до роботи в суді 
адвокат складає присягу. Піднявши праву руку, адвокат промовляє: 
«Клянусь Богом усемогутнім і усевидющим берегти конституцій
ний порядок і добросовісно виконувати обов' язки адвоката, то ж 
доnоможи мені Боже>> (ст. 26). Клятва може бути без релігійного 
тексту. Якщо ж адвокат приналежний до певного релігійного то
вариства, яке має свій релігійний текст присяги, то за законом ад
вокат вправі давати саме таку присягу. Присяга приймається перед 
крайовим судом, і підписаний адвокатом протокол складання при
сяги долучається до особової справи адвоката. 

Кожен суд складає список адвокатів, які мають право брати 

участь по справах (ст. 31 ). Щоб бути занесеним до списку адвока
тів певного суду, треба скласти присягу, пред' явити суду підтвер
дження, що адвокат мш: постійне місце проживання на території 

цього суду і, нарешті, відкрити адвокатську канцелярію (статті 26--
27). Адвокат мусить відкрити свою канцелярію тільки на території 
суду, в якому він буде працювати. У випадку, коли управлшня 
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юстиції дозволило йому брати участь у двох судах, канцелярія 
мала бути обов'язково відкрита на території судового округу суду, 
який був першим у дозволі. 

Адвокат не може створювати філії своїх канцелярій і не вправі 
приймати клієнтів поза приміщенням своєї канцелярії. Управлін
ня юстиції може робити винятки, в інтересах правосуддя, за зго
дою палати адвокатів, інколи дозволяти адвокатам відкривати 
філії. Відмова управління юстиції у наданні дозволу на відкриття 
філії може оскаржуватися адвокатом до суду адвокатури при 
вищому суді Землі, в якій числиться адвокат. Нарешті, у винят
кових випадках, управління юстиції після отримання згоди пала
ти адвокатів може дозволити адвокатові не відкривати канцелярії 
(статті 28, 29). 

З моменту занесення адвоката до списку суду і після отримання 
ним посвідчення про таку реєстрацію він вправі розпочати вико
нання адвокатських обов'язків (ст. 32). 

Припинення дії допуску адвоката до конкретного суду може 
мати місце після закінчення указаного в ньому строку чинності, 
при відмові самого адвоката, при зміні меж території судового 
округу, внаслідок чого адвокат отримав допуск до іншого суду. 
Окрім цього, допуск не набуває сили, якщо адвокат протягом трьох 
місяців після його допуску не склав присяги та не відкрив адвокат
ської канцелярії (статті 34, 35). Припиняється дія допуску рішен
ням управління юстиції. Законність даного рішення адвокат може 
оскаржити в судовому порядку. 

Існують особливі умови допуску адвоката до федерального суду: 
необхідні ухвала спеціального комітету цього суду з представни-
ками адвокатського самоуправління. 1 

. 

Права й обов 'язки адвоката. Адвокат має виконувати свій про
фесійний обов' язок сумлінно і своєю поведінкою не давати під
став до будь-яких сумнівів у його незалежності. Друзі, знайомі, із 
якими контактує адвокат, мають бути такими, щоби не викликали . . . 
в сусшльств1 неоднозначних оцшок. 

Угоди про надання правової допомоги, порядок укладення та

ких угод, шляхи знаходження клієнтів мають бути тільки такими, 
що відповідають вимогам закону, які не викликали би сумніву в 
незалежносТІ адвоката. 

1 Krzemiflski Zdislaw. Nowelizacja obowiqzujc:tcych w Niemczech przepis6w 
dotycщcych adwokatury //Pa1estra .... 1995 ... No 3--4 ..... S. 164. 
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'"Уrода між клієнтом і адвокатом може укладатися як договір до
ручення (Dienstvcrtrag), який підпадає під вимоги статей 611, 675 
ЦК і договір підряду (Werkvertrag). У першому випадку предметом 
доrовору є діяльність адвоката, послуги високого рівня, які зо
бов' изаний надати адвокат. В цьому договорі не йдеться про ре-
1)'ЛЬтат адвокатської діяльності, тобто адвокат не несе відповідаль
ності за програш справи. У другому- договір на результат, напри
клад, підготувати текст відповідного договору. 

Адвокатам Німеччини рекомендують у договорі з клієнтом за
значати таю умови: 

- чи поширюється договір на національне, а також і на іно
земне право; 

- галузі права, в яких адвокат є найменш обізнаним спеціаліс
том, що вимагає від нього залучення інших фахівців; 

- інформаційні обов'язки юІієнта (указується, що клієнт пови
нен повідомити адвокатові всю або певну інформацію, ретельно 
перевіряючи ії фактичну сторону; вести переговори в судах, уста
новах тільки за узгодженням з адвокатом, повідомляти про свою 
відсутність, зміну телефону тощо); 

-. обов'язок адвоката зберігати отриману інформацію в таєм
ницІ; 

- відповідальність адвоката, яка визначається з урахуванням 
загальних цивільно-правових норм. 1 

Норми професійної етики адвокатів Німеччини містяться: 
у Федеративному законі про адвокатуру. «Адвокат зобов'яза

ний добросовісно виконувати свої професійні обов'язки,- записа
но в законі.- Як і в рамках своєї професії, так і поза ними він по
винен бути гідним тієї поваги й довір'я, якого вимагає становище 
адвоката». 

Адвокат, який перебуває в залі суду, зобов'язаний підпоряд
ковуватися правилам поведінки, встановленим для цього суду; 
зобов'язаний дотримуватися принципу чесності судового розгля
ду. Наприклад, адвокат не повинен вступати в контакт із суддею 
без попереднього повідомлення адвоката протилежної сторони, 
а ТІІКож не може пред'являти судді документи, не попередивши 
адвоката другої сторони, за винятком випадків, коли подібні дії 
в•Іинені на вимогу суду. Дотримуючись потрібної поведінки, ад
вокат зобов'язаний захищати інтереси клієнта добросовісно і з 

--- --------
1 )Kшrtmcкmi А., Рёрнхт А. Цит. праня.- С'. 2R3. 
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максимальною вигодою, але не виходячи за передбачені законом 
МеЖІ. 

Адвокат у жодному випадку не повинен повідомляти суду заві
домо недостовірну чи неправдиву інформацію. 

При виборі справ закон забороняє адвокатові брати до свого 
провадження справи, якщо: 

- клієнт вимагає від нього дій, які суперечать адвокатському 
обов'язку; 
-у тій же справі він консультував протилежну сторону; 
- у тій же справі він брав участь як суддя, прокурор, представ-

ник офіційної установц; 
-мова йде про тлумачення документа, в складанні якого він брав 

участь як нотаріус (ст. 45 Федерального закону про адвокатуру). 
Відповідно до Директиви 200\/97 Ради Європи, правова допо

мога також охоплюється професійною таємницею. Правда, винят
ком буде, коли адвокат дає поради з метою отримання брудних 
грошей або якщо адвокат знає, що клієнт просить поради з метою 
отримання брудних грошей.' Адвокат зобов'язується зберігати про
фесійну таємницю. До речі, ця вказівка в законі з'явилася тільки 
в J 994 р., після внесення до Положення про адвокатуру змін і до
повнень. Це стосується не лише інформації, про яку дізнався адво
кат від свого клієнта, але в цілому усього, шо стало відомо адвока
тові у зв'язку з веденням конкретної справи. 

Положення про адвокатуру наголошує, що адвокат у своїй 
діяльності має бути об'єктивним. Він не може представляти су
перечливих інтересів. Нарешті, адвокат має постійно підвищува
ти свої професійні знання (ст. 43а). Такими є в основному обо
в' язки адвоката. 

Серед прав адвоката слід назвати найголовніші з них, це, зок
рема: адвокат, який набув особливі знання і підготовку в певній 
галузі права, може, з дозволу палати адвокатів, у рекламному фор
мулярі йменуватися спеціалістом цих галузей права. Наприклад, 
спеціалістом адміністративного, податкового, трудового чи еопі
ального права. 

Палата адвокатів може у виняткових випадках дозволити тако
му адвокатові зазначати спеціалізанію не більш як із двох галузей 

права. 

1 Wysocka Marta. Uslugi prawnicze w Uni1 Eшopejskiej // Edukacja Praw
nicza.·· 2004.- 5.-· S. 46. 
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Адвокат, який претендував на знання них галузей права, прохо
дить відповідну перевірку знань. Правління палати адвокатів ство
рює комісію зі спеціалістів, які мають перевірити рівень знань 
адвоката. Тільки на підставі позитивних наслідків такої перевірки 
палата адвокатів приймає остаточне рішення про надання такого 
дозволу цьому адвокатові (ст. 43Ь, 43с). 

Засади адвокатського стану, прийняті 21 червня 1973 р., деталь
но регламентують форму, З~іст і кількість інформаційних табли
чок, які адвокат може використовувати у своїй канцелярії, із ме
тою повідомлення про себе своїх потенційних клієнтів тощо. 

Від реклами відрізняють право подання інформації про відкрит
тя чи закриття адвокатської канцелярії, перенесення їі місця роз
міщення. В таких випадках адвокат має право два рази лодати ін
формацію в професійній та загальній щоденній газеті. 

Оплата роботи адвоката визначається Законом про оплату адво
катів від 26 липня 1956 р. 1 Існує два способи оплати: загальна сума 
від ціни спору (Wertgebiihren) і рамочні суми (Rahmengebiihren), 
зроблені адвокатом за справеддивою оцінкою. Способи підраху
вання гонорару адвоката досить складні. В одному з практичних 
посібників наводиться такий приклад розрахунків: ціна об'єкта-
600 Дм. Тоді: І) поза судом- робота над заявою, письмові доку
менти - 37,50 Дм; мирова угода- 75 Дм; 2) у суді -написання 
скарги- 50 Дм; виступ у суді - 50 Дм; зібрання доказів - 50 Дм; 
мирова угода всуді-50 Дм.2 

У цивільному процесі більшу вагу мають так звані «доказові» 
такси, нарахування на кожен зібраний адвокатом доказ, за участь 
у судовому засіданні, за ведення переговорів. При цьому має зна
чення ддя гонорару сама суть справи, їі ціна, складність тощо. 
У літературі, розрахованій не на правників, наводяться такі 

nриклади оплати nраці адвоката: нормальне консультування в 
адвоката коштує від 20 до 350 Дм.; якщо адвокат nідготує по спо
ру декілька документів щодо nозовних вимог - 480 Дм., послуги 
адвоката обійдуться в 38,50 Дм.; після проведення переговорів із 
nротилежною стороною ціна оплати праці адвоката зростає, а якщо 
досягається мирова угода - оплата подвоюється; при ціні спо
РУ 1200 Дм. підготовка письмових документів буде коштувати 

1 Frilzowsky Martin, Tomaszek Andrzej. Adwokatura niemiecka w 1992 roku /І 
I'ІІio•tru.- 1992.- N• 7-8.- S. 63 . 

.' )К"ашиский А., Рёрихт А. Цит. nраня.- С. 526. 
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67,50 Дм.; переговори з протилежною стороною- 67,50 Дм.; ми
рова угода- 135 Дм. 1 

Якщо адвокат вимагає попередньої виплати гонорару і (або) 
компенсації можливих витрат, пов'язаних із виконанням замов
лення клієнта, сума, яка виплачується як гонорар, й компенсації 
можливих витрат не повинні перевищувати розумних розмірів. 
У випадку невнесення клієнтом попередньої оплати адвокат має 
право відмовитися від подальшої участі у розгляді справи або ві11 
надання послуг клієнтові. 

Адвокат може виплатити гонорар, комісійні або інші види ком
пенсації спадкоємцю померлого адвоката або адвокату, який рані
ше брав участь у розгляді справи, в якій тепер бере він участь. 
У випадку, якщо в процесі розгляду справи адвокати розпоря

джаються належними клієнту грошовими сумами, для адвокатів є 
обов'язковим таке: дозволяє здійснювати контроль з боку органів 
влади за переказами адвокатом на рахунок коштів, наданих клієн

том у його розпорядження, за винятком випадків наявності прямого 
чи опосередкованого розпорядження клієнта щодо використання 
засобів іншим чином; засоби клієнта завжди мають бути на рахун
ку в банку або в іншій організації, де має бути вказано, що дана 
операція здійснена адвокатом від імені і за дору'Іенням клієнта чи 
клієнтів; на відкритому адвокатом рахунку чи рахунках для збері
гання засобів клієнта постійно має бути сума, рівна або така, що 
перевишує загальну суму засобів клієнта, які є в розпорядженні 
алвоката; усі засоби клієнта мають виплачуватись йому за його 
вимогою або на визначених ним умовах. 

Компетентні органи володіють правом контролю і конфіден
ційного вивчення фінансових документів адвоката за наданими 
у його розпорядження засобами клієнта на предмет виявлення ви
падків порушення адвокатом належних для виконання правил і 
застосування до нього санкцій у випадку виявлення вищевказаних 
порушень. 

Неприпустимим є умисне заниження оплати послуг, ніж це пе
редбачено в законі, оскільки такі дії розцінюються як нечесна кон
куренЦІя. 

Адвокати Німеччини користуються титулом (Rechtsaпwalt), що 
дослівно перекладається як <<правовий радник», що ним користу

ються тільки адвокати і більше ніхто. 

1 Жалинский А., Pi!puxm А. Нит. праня.-- С. 279. 
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Після об'єднання німецьких держав виникла проблема назви 
значної кількості правових радників НДР, які працювали за трудо
вим договором. Вони до сьогодні користуються титулом (Rechts
berater), і керівництво німецької адвокатури неохоче приймає їх до 
адвокатури. 

Відповідно до ухвали Федеральної палати адвокатів від \0 жовт
ня \986 р., адвокати, які мають особливі пізнання в окремих галузях 
права, можуть користуватися титулом (Fachanwalt), із додатковою 
вказівкою на спеціалізацію. 

Загально прийнятою в Німеччині є думка, що адвокат за духом 
закону мав би братися за кожну справу при зверненні до нього клі
єнта. Як записано в Положенні про адвокатуру, у разі відмови 
укласти угоду на надання правової допомоги адвокат має пояснити 

керівництву палати адвокатів причини, які спонукали до такої від
мови (ст. 44). 

У частині вибору справ адвокат Німеччини вільний у своїх діях. 
Існує лише пряма заборона щодо ведення справ, якщо: 

- клієнт вимагає від нього дій, які суперечать адвокатському 
обов'язку; 

- у тій же справі він консультував протилежну сторону; 

- у тій же справі він брав участь як суддя, прокурор, представ-
ник офіційної установи; 

- мова йде про тлумачення документа, в складанні якого він 
брав участь як нотаріус (ст. 45 Положення про адвокатуру). 

Дисциплінарний нагляд над адвокатами здійснюють суди честі, 
які складаються з голови суду та декількох членів, яких призначає 
міністр юстиції строком на чотири роки. При Вищому суді існує 
спещальна судова палата, яка є другою шстанщєю до рІшень судІВ 

чссті. 1 

Окрім Федерального закону про адвокатуру діє і Федеральне 
положення про оплату послуг адвокатів, прийняте 26 липня 1957 р. 

ЗІ·ідІю "І Державним договором про економічний, валютний й 
~оІІіШІІ.ІІІІіІ СОІО'І, ІІідписаним між ФРН і НДР, яке вступило в силу 
І ІІИІІІІН І 990 р., нu території колишньої НДР почали застосовува
І"ІІСН 'ЩКОІІИ ФРІІ'. 

1 БорщевекийМ Ю. Бизнсс-алвока'!)'j)а в США и Германии.- М., 1995.- С. 59. 
• У науковій літературі різні автори по-різному називають головний зако

нодивчий акт, який регулює інстиrут адвокатури у ФРН: одні його називають 
4«'Іnкшюм)>, інші - «Федеральним положенням». У зв'язку з uим вживаємо ці 
ІІоmrтІ н як синоніми. 
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Як вже згадувалося, закон забороняє адвокатові брати гонорар 
менший, ніж передбачено таксою. Заборонено також домовлятися 
з клієнтом про розмір гонорару залежно від успіху адвоката по 
справі (ст. 49Ь). 

Адвокати Німеччини сплачують до бюджету 16% податку на 
додану вартість. 1 Розмір такого податку не є більшим від податку, 
який сплачують в інших європейських державах. Ось як виглядає 
розмір податку в інших державах: Німеччина - 16%, Австрія -
20%, Бельгія - 0%, Іспанія - до 16%, Франція - від 5,5 до 1 9,6%, 
Велика Британія- 17,5%, Голландія- 19%, Португалія- 17%, 
Швейцарія -7,6%2 

Сьогодні Німеччина в ЄС займає перше місце щодо кількості 
адвокатів, порівняно з іншими державами, які також мають чисель
ний адвокатський корпус: Німеччина - 1 І О ООО разом з аплікан
тами, Австрія - 4200 і 1800 аплікантів, Бельгія - 1 О ООО і 2500 аплі
кантів, Іспанія - 1 1 О ООО і І О ООО аплікантів, Франція - 38 ООО разом 
з аплікантами, Велика Британія - 86 ООО соліситорів і 1 2 ООО ба
ристерів, Голландія - 8000 і 3000 аплікантів, Португалія - 19 ООО 
і 5500 аплікантів, Швейцарія - 7500 разом з аплікантами. 

Відповідно до даних товариства Німецьких адвокатів (Deutscher 
AnwaltVerein), адвокатів було:3 1961 р.- 13 787, 1981 р.- 30 510, 
1999 р.- 76 ООО; в липні 2000 р. кількість адвокатів у Німеччині ста
новила 107 ООО, а сьогодні- вже понад І 10 ООО при 80 млн населен
ня4 Загальна кількість адвокатів у Німеччині в 200 1 р. становила 
116 305 осіб. 5 Відзначимо, Саксонія була 1990 р. територією НДР і 
тоді там було лише 180 адвокатів, а станом на 2002 р.- 37206 

Ось такими <<семимильними крокамю> збільшується кількість 
адвокатів у Німеччині. . 

Вважають, що причиною різкого збільшення кількості адвока
тів у Німеччині є те, що держава не може забезпечити випускни-

1 Ларін М. Німеuька дисuипліва поширюється й на адвокатів // Юридич
ний вісник.- 2000.- 27 липня. 

2 Stawicka Е11•а. Zjazd Federacji Adwokat6ur Europejskich Wiedeti, 16-19 maja 
2002 r. 11 Palestra.- 2002.- No 7-8.· S. 161-162. 

3 Павлов Н. В. Соврежнная Германия.- М., 2005.- С. 238. 
4 Sztejnert 0/ga. Adwokatua Nieшiecka na przclomie wiek6w // Palestra.-

2001.- No 3-4.- S. 144. 
5 Stawicka Ewa. Uwagi na tlc rcfonny ksztalcenia prawnik6w w Niemczech /І 

Palestra.- 2004.- No 5-6.- S. І 01. 
6 Там само.- S. 102. 

294 



кам правничих професій місця праці, тому вони змушені вдаватися 
до адвокатури. Самі ж випускники юридичних факультетів ствер

джують, шо складно закласти власну канцелярію, 59% опитаних 
говорять про недостатність свого практичного досвщі й знань, про 
надто невелику кількість потенційних клієнтів (56%). 

Сьогодні немало молодих адвокатів змушені одночасно працю
вати таксистами, бо доходів з адвокатської практики їм не виста

чає себе утримувати. Багато адвокатів отримують допомогу як 
безробітні, в 1998 р. їх було 753, а всіх правників було 5753. 

Проте, не нарікають на поганий свій матеріальний стан адвока
ти, які працюють у спілках, особливо в тих, де є декілька десятків 
або сотень осіб, ставки яких за годину праці становлять декілька 
сотень марок. Спостерігається чимраз побільшепня таких фірм, шо 
дозволяє боротися з конкуренцією великих фінансово-правничих 
міжнародних спілок.' 

Спільні адвокатські канцелярії: Адвокатські спілки. Тривалий 
час у правовій літературі Німеччини дискутується проблема об
меження адвокатів щодо участі у справах тільки того судового 
округу, до якого він допущений. Федеральний Конституційний 
Суд і Найвищий Суд, щоб пом'якшити в цій частині заборону, ви
словилися за допущення можливості утворення спільних адвокат
ських канцелярій з різних місцевостей держави, назвавши їх спіл
ками адвокатів (Uberoertliche Aпwaltssozietaeten)3 Це сприяло 
швидкій появі значної кількості великих адвокатських рірм, які 
нашчують по деюлька десятюв 1 навtть до сотю адвокатІв. 

Відповідно до Положення, адвокати вправі об'єднуватися 
у спільні канцелярії з метою більш успішної професійної діяльності. 
В такі канцелярії входять не тільки адвокати, а й радники з подат
кового законодавства, заприсяжені бухгалтера, експерти, ревізори, 
аудитори тощо. Останніми роками має місце утворення великих 
адвокатських спілок з об'єднанням осіб різних професій: еконо
містін, tіуХІ'ІUІтсрів, навіть психологів. 

У 'Ін'•·Іку 'І ltiІM ниникuють проблеми деонтологічні, оскільки 
у рі·ших щюфссіІІ рі:нІі відходи до цих питань. Товариство радить 

1 Sztejne1·t 0/ga. Цит. праuя.- S. 144-145. 
2 Там само.-- S. 145. 
·' P1·itzowsJ..:y Martin. Tomaszek Andrzej. Adwokatura niemiecka w 1992 rokн// 

I'ІІicslra.-1992.-· ,N", 7-8.- S. 62. · 
4 Там само.- S. 63. 
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у Т8ІСМХ випадках зважувати: якщо національне законодавство ро:~
рі1НІЄ етичні норми правників і інших професій, то у цьому ви
падку не слід утворювати такі спілки. 1 

Адвокати можуть утворювати спільні канцелярії і з адвокатами з 
Європейського Союзу відловідно до Закону від 9 березня 2000 р. 
Наприклад, у Берліні найбільша адвокатська канцелярія (Beiten, 
Burkhardt, Mittl&Wegener) об'єднує близько 120 адвокатів. Вона 
має свої філії в усіх найбільших містах Німеччини і за кордоном.2 

Канцелярія спеціалізується на окремих галузях права. Популярними 
є сьогодні в Німеччині об' єднання адвокатів і нотаріусів. 

Адвокати можуть утворювати спілки також для сумісної діяль
ності, до яких, крім адвокатів, можуть входити різні спеціалісти 
споріднених із правом спеціальностей. Обов'язковою умовою утво
рення спілок є те, щоби керівником спілки був адвокат і вирішальний 
вплив на функціонування спілки мали адвокати, а члени спілки 
сповідували ті ж засади, що є характерними для діяльності адвока
тури. У мовами існування таких спілок є: 1) достатнє фінансове 
забезпечення діяльності спілки, 2) укладення договору страхуван
ня професійної діяльності спілки, причому мінімальна сума стра
хування становить 5 млн марок (ст. 59а, 59Ь, 59d, 59е, 59f Поло
ження). Спілка мусить мати свою канцелярію в місці П реєстрації 
(ст. 59і та 59а Положення). Члени спілки можуть бути як предста
вниками з усіх категорій справ, так і захисниками в кримінальних 
справах. Для участі у справі представник спілки мусить предста

вити уповноваження від спілки і діяти суворо до цих повноважень. 
Завершальним еталом створення спілки є прийняття управлін

ням юстиції рішення про реєстрацію такої спілки, попередньо 
отримавши думку палати адвокатів. 

Німецькі адвокати створюють різні за формою товариства: това
риства з обмеженою відповідальністю, бюро-товариства, партнер
ські товариства, європейське господарське об'єднання інтересів тощо.' 

Відомо: кожен німецький адвокат, допущений до участі в кон
кретному суді, може брати участь в інших судах такого рівня. 
Клієнтові вигідніше наймати адвоката зі спілки, адвокати якої 

1 Stmvicka Ewa. Doroczne spotkanic wie]ostronnc Komitetu РЕСО // Palestra.-
2000.- 2.- S. 126-129. 

2 Dobaczewska Anna. Sprawozdanie z pobytu w nicmieckich kancelariach 
adwokackich ... // Palestra.- 1994.- No 11.- S. 149. 

3 Жашнсюrй А., Рёрихт А. Цит. nраця.- С. 272. 
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мають право представляти інтереси клієнтів у різних судах і су
дових інстанціях. 

Німецькі правові приписи допускають, що адвокат може пра
цювати у фінансовій спілці і, в тому числі, у спілці з обмеженою 
відповідальністю або в акційній спілці. Новелізація Положення 
про адвокатуру, яка вступила в силу І березня 1999 р., поставила 
крапку в дискусіях щодо можливості створення адвокатських спі

лок з обмеженою відповідальністю. 1 

Спільниками адвокатської фірми з обмеженою відповідаль
ністю (Rechtsaпwa\tsgese\lschaft) можуть бути виключно адвокати 
та особи, що виконують професії, зазначені в ст. 59а Положення. 
В руках адвокатів мусить бути більшість голосів та приводів 
упраВЛІННЯ. 

Адвокат зобов'язаний застрахувати свою професійну діяльність. 
Таке страхування має на меті покриття шкоди, яка, ймовірно, може 
статися в результаті адвокатської діяльності (ст. 51 Положення). 
Мінімальний розмір суми страхування - 250 ООО євро. 

Цивільно-правова відповідальність покладається на адвоката 
у разі, коли від непрофесійних дій його або його помічників спри
чиняється клієнтові шкода. Наприклад, відповідач-адвокат консуль
тував позивача - товариство, яке знімало фільм, пов' язаний зі скан
далом навколо сфальсифікованих щоденників Гітлера. Під час зйо
мок перед адвокатом було поставлено питання: Чи не може по
тягнути за собою негативних наслідків назва <<Експрес>>? На це ад
вокат відповів негативно. Але видавництво газети <<Кельнер-екс
прес>> пред'явила в суді позов про неприпустимість використання 
цього слова- й суд задовольнив позов. Унаслідок цього було здійс
нено додаткові зйомки фільму, на що було витрачено 920 тис. Дм, 
що й склало шкоду. Суд стягнув з адвоката 2000 ДМ, оскільки за 
угодою з позивачем він ніс обмежену матеріальну відповідальність.2 

Якщо адвокат не може виконувати свої професійні обов'язки 
протягом більш, ніж тиждень або на такий строк виїжджає з даної 
місцевості, він мусить подбати про своє заступництво іншим адво
катом, якщо така відсутність не персвищує одного місяця. Замі
щення своє може адвокат вирішити самостійно, але інколи- й через 
управління юстиції (ст. 53). 

1 Sztejnert 0/ga. Adwokatua Nieшiecka na przetomie wiek6w // Palestra.-
2001.-N, 3--4.- S. 147. 

2 ЖШІuнскuй А .. Pepuxm А. Цит. nраня.- С. 281. 
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Керівництво палати адвокатів вправі перевіряти якість вико
нання адвокатом його професійних обов' язків. З цією метою від 
нього вправі жадати для перегляду матеріали наочного провад
ження у справах, які він веде, вимагати від адвоката необхідних 
пояснень тощо (ст. 56). 

Змінена ст. 50 Положення вимагає від адвоката зберігати мате
ріали справи п'ять років. При відмові адвоката виконувати вимоги 
палати адвокатів останній надано право накладати на такого адво
ката штраф. Покараний адвокат вправі оскаржити таке рішення до 
суду адвокатури протягом одного місяця. Оскарження здійснюється 
за посередництвом палати адвокатів, яка може переглянути своє 
рішення про покарання адвоката. 

Кожен адвокат має право мати свого апліканта, який є поміч
ником патрона. ЗакоІf покладає обов' язок на адвоката не тільки 
готувати апліканта до практичної роботи, а й залучати його до за
міщення адвоката в справах, в яких не є обов'язковою участь саме 
адвоката (ст. 59). 

Спеціалізація адвокатів. У 1964 р. директивою Федеральної 
палати адвокатів було введено спеціалізацію адвокатури у сфері 
податкового права. 1994 р. законодавцем було введено чотири 
спеціалізації для адвокатури - у галузях податкового, адміністра
тивного, трудового та сощального права. 

Положення про спеціалізованих адвокатів, спеціалізацію було 
поширено на сфери сімейного та кримінального права, права про 
неплатоспроможність. У редакції Положення про спеціалізованих 
адвокатів від 20.03.2003 р. спеціалізацію було ввсдено у галузі 
права про страхування. 

Кількість адвокатів Німеччини - спеціалістів у певній галузі 
права на 2002 рік (згідно з даними Федеральної палати адвокату
ри) така: сімейне право- 4502, кримінальне право- 1129, адміні- · 
стративне право- 966, податкове право - 3151, соціальне право -
612, трудове право - 4 414, право про неплатоспроможність -
268 адвокатів. 1 

Щоб отримати спеціалізацію у Німеччині, адвокат повинен 
довести наявність спеціальних теоретичних знань та спеціаль
ного практичного досвіду в обсязі, шо встановлений Положенням 
про спепіалізованих адвокатів (далі - Положення), яке було 

1 Ба.женова Б. М. Спеuіалі:ювані адвокати в Німеччині// Вісник Академії 
Адвокатури України.- 2001.-N• 1.- С. 77. 
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прийнято статутними зборами - орr-аном ФедеральноІ палати 

адвокатури 29. І 1.1996 року. 
Так, згідно зі ст. 2 Положення, спеціальні теоретичні знання та 

спеціальний практичний досвід вважаються наявними, якщо їх об
сяг у відповідній сфері спеціалізаціІ значно перевищує той, що за
звичай здобувається під час професійної освіти та практичного до
свіду професійної діяльності. 

Набуття спеціальних теоретичних знань за правилом перед
бачає, що заявник прослухав навчальний курс для адвокатів, 
метою якого є підготовка до здобуття певної спеціалізаціІ і який 
вклю<rає в себе усі істотні сфери даноІ спеціалізаціІ. Загальна 
тривалість навчального курсу, не враховуючи перевірок знань, 
має бути не меншою за 120 годин. Щодо спеціалізації у сфері по
даткового права, то додається 40 годин на бухгалтерію та балан
сову справу. У сфері спеціалізації права про неплатоспромож
ність додається 60 годин для основ економічної діяльності під
приємств. 

Від початку навчального курсу до моменту подання заяви має 
пройти не більше чотирьох років. Якщо термін становить понад 
чотири роки, заявникові необхідно довести проходження підви
щення кваліфікації за даний період, як правило,- через участь 
у курсах підвищення кваліфікації.' 

Крім отримання спеціальнІ-Іх теоретичних знань, адвокат, який 
бажає дісташ спеціалізацію, повинен набути практичний досвід. 

Набуття спеціального лракт»чного досвіду передбачає, що заяв-. . 
ник упродовж останНІх трьох роюв до моменту подання заяви са-

мостійно працював адвокатом у сфері спеціалізації. Причому необ
хідно провести певну кількість справ із кожної галузі. Наприклад, 

з адміністративного права - 80 справ, із яких не менше ЗО у судово
му провадженні, а також із 80 справ не менш як 60 мають стосува
тися трьох сфер евеніального адміністративного права; із податко
вого права - 50 справ: із тру лового - 1 ОО справ, які б стосувалися 
укладення та внесення '.!МІН до трудового договору та дш·овору про 

професійну освіту, зміст та завершення трудових відносин та 
відносин професійної освіти, включаючи правове регулювання за
хисту від необгрунтованого :шільнення, основи пенсійного забезпе
чення на nі;lПрисмстнах, :щхнст окремих категорій осіб, зокрема 

н11гітних жінок та матерів, осіб, шо отримали тяжке тілесне по-

1 Ііа.ж.'еІюви Б. М. Цит. nраня.-· С. 78. 
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шкодження або душевну травму, неповнолітніх, основи права стиму
лювання зайнятості та права соціального страхування тощо. 1 

Для забезпечення належного наукового рівня знань особа, яка 
має звання адвоката - спеціаліста у певній галузі права, тобто 
отримала спеціалізацію, повинна щорічно мати наукові публікації 
у цій галузі або, як мінімум, брати участь у заходах із підвищення 
кваліфікації адвокатів як викладач або слухач. Загальна тривалість 
заходу з підвищення кваліфікації не повинна перевищувати десяти 

годин. Спеціалізований адвокат мусить довести палаті адвокатів 
свою участь у зазначених заходах. В окремих випадках від адвоката 

вимагається також проходження 40-годинного курсу бухгал

терії2 Що стосується практичної діяльності, то такий факт під
тверджується пред'явленням установлених регламентом необхід

ної кількості проведених адвокатом справ. 
Палата адвокатів (Rechtsanwaltskaттer). Усі адвокати, допу

щені до адвокатської діяльності при судах Вищого суду Землі, 
в тому числі й адвокатські спілки, усі разом творять адвокатську 

палату. Палати є юридичними особами. Членами палати адвокатів 
є не тільки німецькі адвокати, а й адвокати країн ЄС, які входять 
до адвокатських спілок на певній території Німеччини, усі члени 

цих спілок та особи, яким дозволено надавати правові послуги 
відповідно до Закону від J3 грудня І 935 р3 (ст. 60). 

Як правило, на території судового округу (Oberlandesgericht) 
Землі утворюється одна палата адвокатів. Але у виняткових випад
ках, коли кількість адвокатів в судому окрузі понад 500, то, із вра
хуванням інтересів nравосуддя, управління юстиції може прийня
ти рішення про створення двох таких палат, визначаючи їх 
місце знаходження та розподіляючи адвокатів за відповідними па
латами (ст. 61 ). Державний нагляд за діяльністю палати адвокатів' 
здійснює управління юстиції. 

Палата адвокатів має такі свої органи самоврядування: Прав
ління (Vorstand), яке складається з 7 членів. Загальні збори можуть 
встановлювати і більшу кількість членів правління. Правління діє 
на підставі розробленого ним регламенту. Членом правління може 

1 Ба:Ж'енова Б. М. Цит. праця.~ С. 78. 
2 Stahczuk-Hambuгa Gгa:iyna, Hamhuru Ste/an, Muszyflski Mariu.sz І Wymiar 

sprawiedliwosci RFN: Adwokatura.- Bielsko-Biala. 2002.- S. 14. 
з Stmlczuk-Harnhш·a Gгаіупа, Hamhm·a Stefan, Muszyilski Maгiusz. Цит. 

праня.- S. І О. 
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бути особа, що досягла віку 35 років і працює без перерви адвока
том не менш як п'ять років. Правління обирається на чотири роки, 
але щодва роки його склад поповнюється на половину. 

Не може бути членом правління адвокат, проти якого порушено 

судовий процес чи стоїть питання про його дискваліфікацію або 
щодо адвоката існує заборона займатися адвокатською діяльністю 
на певний строк; коли протягом останніх п'яти років адвоката було 
покарано штрафом або протягом останніх десяти років в дисцип
лінарному порядку адвоката позбавляли права займатися профе
сійною діяльністю (ст. 66). 

Рекомендований на виборах до правління адвокат може заявити 
щодо себе відвід, який підлягає задоволенню, якщо на момент ви
борів йому виповнилося 65 років, якщо він уже був членом прав
ління в останніх чотири роки й у разі хвороби. 

Правління правомочне за наявності половини членів, які з'яви

лися. 

Основними своїми завданнями правління вважає: надання порад 
і консультацій адвокатам в здійсненні ними професійних обов'язків; 
посередницька діяльність між адвокатами на їх прохання; така ж 
діяльність між адвокатами та їх клієнтами; звіт перед загальними 
зборами членів палати про фінансову і господарську діяльність; ви
словлення думки палати адвокатів на різні запити управління юсти
ції, органів влади й управління; діяльність у професійній підготовці 
аплікантів; брати участь в екзаменаційних комісіях тощо. 

Правління обирає з-поміж себе президію: президента, віце
президента, секретаря й касира (ст. 78). Члени правління не отри
мують за свою діяльність щодо керівництва палатою грошової 
винагороди. Президент представляє палату адвокатів у судових та 
усіх владних і розпорядчих органах. Він веде засідання правління, 
скликає загальні збори палати адвокатів і т. ін. 

У кожній палаті існує суд честі (Ehrengericht), що складається з 
адвокатів, яких номінує управління юстиції, яке і здійснює за ним 
нагляд. Рішення суду честі палати можна оскаржити до суду честі 
при апеляційному суді. 

Важливим органом палати адвокатів є генеральні збори усіх 

членів палати адвокатів. 
Окрім цього, усі адвокати, які допущені до роботи у Федераль

ному суді, утворюють свою палату адвокатів, за тими самими пра
нилами, що й звичайні палати адвокатів (статті 174, 175). 

301 



Усі палати адвокатів держави об'єднуються у Федеральну пала
ту адвокатів. Відносний нагляд над діяльністю Федеральної палати 
здійснює Федеральне міністерство юстиції (ст. 176). 

Судовий розгляд справ Ію адвокатів. У кожному окрузі, де 
є палата адвокатів, створюється суд для розгляду справ щодо 
адвокатів, можуть бути випадки, коли таких судів утворюється 
декілька. Суд складається з відповідної кількості членів і голову
ючих складів суду. Члени суду і головую'Іі мусять мати право 
здійснення судової діяльності (ст. 93) і належати до даної палати 
(ст. 94). Ці особи визначаються управлінням юстиції. 

До адвокатів, які вчинили проступки, застосовують такі дис
циплінарні заходи: попередження, штраф у розмірі 50 тис. марок, 
догана, заборона працювати представником або захисником у пев
них галузях правосудця від одного до п'яти років, виключення з 
адвокатури. 

Для вирішення справ про дисциплінарну відповідальність адво
катів і питань, пов' язаних із вступом до адвокатури, створено спе
цtалью суди: 

- суди у справах адвокатів (Anwaltsgerichte), які розміщуються 
в регіоні розташування колегії адвокатів. Це- суд першої інстанції 
у справах про дисциплінарну відповідальність. Справи в ньому 
розглядаються колегіально - у складі трьох суддів, які признача
ються управлінням юстиції з адвокатів; 

- судова палата в справах адвокатів (der Anwaltsgerichtshof), 
яка діє при Вищому земельному суді. У деяких випадках одна па
лата існує для декількох округів Вищих земельних судів. Виконує 
функції суду першої інстанції у справах, пов'язаних з оскаржен
ням рішень про допуск до адвокатури, і другої інстанції - з питань 
перевірки законності й обrрунтованості рішень суду в справах . 
адвокатів. Розгляд сnрав відбувається в складі п'яти суддів, троє з 
яких є непрофесійними суддями, що призначаються з числа адво
катів, а двоє є професійними; 

- для здійснення ревізії прийнятих судових рішень при Феде
ральному суді створено Сенат у справах адвокатів ( der Senat fur 
Anwaltssachen, der Bundesgerichtshof in Anwaltssachen). Розгляд 
справ здійснюється у складі семи суддів - чотирьох професійних і 
трьох непрофесійних, що призна'Іаються з адвокатів. 

Розглядає справи суд у складі трьох осіб, із яких один головую
'ІИЙ і два члени суду (ст. 96). При суді створюється канцелярія су
ду. Засоби для роботи суду і технічних працівників забезпечують 
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палати адвокапв (ст. 98). Рішення цього суду є остаточними й 
оскарженню не підлягають. 

При Вищому крайовому суді утворюється адвокатський трибу
нал. Щоправда, такий трибунал може створюватися один на де
кілька Вищих крайових судів (ст. 100). Трибунал складається: з 
голови, головуючих і відповідної кількості членів - у рівній кіль
кості адвокатів і професійних суддів. Голова і головуючі обира
ються з-посеред адвокатів, але мусять мати усі підстави та умови 
займати посади професійного судді (ст. 101). У разі потреби суд 
може утворювати судові палати (сенати). 

Члени трибуналу, які є професійними суддями, призначаються 

з-посеред постійних членів Вищого крайового суду на чотири роки 
(ст. 102), аналогічно призначаються на чотири роки управлінням 
юстиції й члени трибуналу, які є адвокатами (ст. 103). 

Нарешті, існує Федеральний трибунал - для розгляду справ що
до адвокатів. Трибунал складається: з голови, трьох професійних 
суддів і трьох адвокатів (ст. 106, 107). Адвокати як члени трибуна
лу призначаються управлінням юстиції зі списків, які складаються 
ним на підставі побажань палат адвокатів. Адвокати закликаються 
до виконання судових обов'язків на чотири роки. Після спливу 
цього строку управління юстиції вправі призначити їх на повторний 
термін. Кандидатура на члена цього трибуналу від адвокатури має 
відповідати вимогам, які ставляться до члена правління палати ад
вокатів (ст. 108). 

Суд розглядає справу усно, в закритому судовому засіданні. 
Процес має два етапи: процес вступний і головний. Процес почи
нається на подання прокуратури, до якої з вимогою такого процесу 

звертаються палата адвокатів або сам адвокат. Прокуратура може 
відмовитися внести до суду подання про порушення справи, свою 
відмову має аргументувати. 

Рішення суду сторони можуть оскаржити до Федерального три
буналу протягом семи днів із моменту проголошення рішення. 

Реглсшент па.юти адвокатів. Права й обов'язки адвокатів де
тально закріплено в регламенті палати адвокатів. З 1 листопада 
2001 р. увійшов у життя новий регламент адвокатури. В ньому 
уто•шено ряд важливих обставин, про які в Положенні про адвока
туру сказано дуже нобіжно. Зокрема,: І) Реклама засадничо дозво

ляється. Дозволяються усі форми реклами: інтернет, радіо, телеба
чення. 2) У межах реклами адвокати можуть вказувати на свої 
особливі знання й галузі професійного зацікавлення. Заборонено 

303 



зазначати більше ніж п'ять таких особливих пізнань чи зацікав
лень, із яких не більше трьох - із професійної діяльності. Зацікав
лення та пізнання можуть зазначатися лише в найзагальніших фо
рмах. Як на головні пункти зацікавлення можна вказувати тільки 
на ті, в яких адвокат професійно працював принаймні два роки пі
сля допуску до адвокатури. З) Реклама може міститися в брошурах 
та подібних інформаційних засобах. 4) Адвокатові заборонено ре
кламуватися, подаючи кількість виграних справ, або називаючи 
оборот фірми. 

Адвокати, які досконало володіють знаннями в семи галузях 
права, вправі рекламуватися як адвокати-спеціалісти. 

Адвокати Німеччини об'єднані у свій профспілковий союз 
(Deutsche Aпwaltvereiп). Ця організація з'явилася ще в 1871 р. 
Мстою його створення було насамперед підтримання прагнень 
адвокатів Німеччини перед владою й урядом. У 1987 р. Консти
туційний суд визнав за необхідне новелізувати Положення про 
адвокатуру. Союз без зволікання приступив до розробки змін і 
доповнень до цього закону. В результаті союз погодився з Феде
ральним мІністерством юстиції подати спільний законопроект 
закону. 

Союз проводить велику роботу з підвищення професійного рів
ня адвокатів. Достатньо сказати, що він щорічно у середньому 
проводить до 400 семінарів із різних галузей права, щорічно про
ходять перепідготовку в ньому близько 16 ООО адвокатів. 1 Ця орга
нізація об'єднує понад 55 тис. адвокатів.2 Щодва роки союз прово
дить з 'їзди адвокатів Німеччини, на яких відбувається широка 
дискусія з різних політичних і правових питань, і перш за все 
з проблем життя адвокатури. 

Існує Берлінське Товариство Адвокатів (Berliner Anwaltsverein . 
е. V.), до якого входять не тільки адвокати Берліна, а й інші адво
кати Німеччини та інших країн. Це товариство не має нічого спі
льного з корпорацією. Воно має своїм завданням допомагати адво

катам об'єднуватися, зміцнювати контакти, сприяти їх інтересам у 
господарських чи політичних організаціях. Ось чому, коли відбу
ваються конференції, участь у них беруть не тільки адвокати, а й 

1 Erens Martina. Stowarzyszeпic Adwokat6w Nicmicckich // Palestra.- 1993.
N• 5-б.- S. 86. 

2 Fritzmvsky Martin, Tomaszek Andrz~j. Adwokatura niemiecka w 1992 roku // 
Palestra.- 1992.- Ne 7-8.- S. 62. 
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представники великих банківських, страхових корпорацій, пред

ставники міністерства юстиції. 

Такі зустрічі завершуються святковою вечерею, на якій присут

ні сотні учасників (1999 р. було понад 200). 1 

8. Німецька адвокатура в системі адвокатур 
країн Європейського Союзу 

Німецька правова система активно розвивається в рамках за
гальноєвропейського права. Такий ро:шиток базується на нормах 
Конституції ФРН. Відповідно до ст. 23 абз. І Конституції, Федера
ція вправі, зберігаючи свої конституційні начала, передавати ЄС 
окремі повноваження у сфері законодавства. Сама можливість та
кого роду була конкретизована рішенням Федерального Консти
туційного суду.' Право ЄС у житті Німеччини стає щодня все 
більше популярним і реальним. 
ФРН є ініціатором утворення різних міжнародних організацій 

та фундацій, завданням· яких є у досконалення міжнародної спів
праці, в тому числі і у правовій сфері. Так, у грудні 1991 р. на про
позицію тодішнього канцлера ФРН Гельмута Коля, уряд прийняв 

Програму рекомендацій у побудов і демократії і ринкової економі
ки у державах Центральної і Східної Європи, а також у нових не
залежних державах. На підставі цієї Програми і для ії виконання 
з ініціативи міністра юстиції ФРН у травні 1992 р. було створено 
німецький фонд. Відповідно до ст. 3 Статуту фонду, завдання 
цієї інституції полягає у сnівпраці в галузі права, судочинства, за
конодавства з державами, що стали на шлях ринкової економіки. 
Активність цього фонду проявляється у таких основних формах 
ДІЯЛЬНОСТІ: 

- консультації у галузі законодавчої роботи; 
- різного роду навчання для іноземних учасників, доnомога в 

організації симпозіумів і семінарів, бронювання місць для практи
кантів в інституціях західних країн, nризначення стипендії; 

1 Stmvicka Ewa. Berlinski dni Adwokackie // Palestra.- 2000.- N• 2-3.-
S. 125-126. 

2 Жшrинский А., Рёрихт А. Цит. праня.- С. 45. 
3 Przyjemski Stanis/aw. N iemiecka t\rndacja do Spraw Mo~dzynarodowej 

Wsp6!pracy Prawniczej // Palestra.- 1995.- 1-2.·· S. 142. 
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поширення текстів німецьких законів та спеціальної літера
тури, а також їх переклад. 

Фонд передбачає надання правової допомоги пострадянським 
країнам у галузі: конституційного, приватного, господарського, 
підприємницького, податкового, судового, європейського та інших 
галузей права. 

Про активність діяльності цього фонду свідчить хоча би такий 
факт: тільки за два роки з часу створення фонду було проведено 
180 семінарів і симпозіумів для закордонних правників. Понад 
300 правових експертів дали свої висновки щодо різних проектів 
законів. 1 

Адвокатура Німеччини є активним учасником міжнародних 
адвокатських організацій. На початку листопада 1998 р. в Нью
Делі відбувся 43-й Конгрес Міжнародного товариства адвокатів 
(Union Intemationale des Avocats ). Це Товариство створено 1927 р. 
і об'єднує адвокатів усього світу. Своїм завданням Товариство 
бачить збереження традицій адвокатури різних держав. Мовою 
нарад визнано шість: англійську, французьку, іспанську, німець
ку, італійську й арабську? На цьому Конгресі німецькі адвокати 
брали безпосередню участь в обговоренні різних проблем адво
катури ЄС та проблем світового значення. 

Це Товариство вивчає досвід діяльності адвокатур світу в за
хисті прав громадян, поширюють досвід та знання серед адвокатів 
світу, зав'язують взаємовідносини з об'єднаннями адвокатів різ
них держав. 

Німецька адвокатура є членом Адвокатської Організації при 
Європейському Союзі (Conseil des Barreaux de !а Communaute 
Europeenпe), яка має своїм завданням сприяти адвокатурам ЄС ін
тегрувати до Союзної адвокатури, до якої входить 17 держав. Ад
вокатура кожної держави розвивалася на підставі своїх економіч
них, соціально-політичних принципів, національних традицій, але 
ця організація допомагає знайти консенсус у складних проблемах 
діяльності адвокатур, яка створює багато різних навчальних про
грам для адаокатур держав - членів ЄС, проводить зустрічі, видає 
свій правничий бюлетень3 Президент цієї організації обирається 

1 Przyjemski Stanis/шv. Цит. npauя.- 1-2.- S. 142-144. 
2 Stawicka Е-ию. Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Midzynarodowego 

Stowarzyszenia Adwokatw // Palesna.- 1999.- N• 11.- S. 96-97. 
3 Anczyk Мшіап. Sprawozdanie z 88-ej Sesji Og1nej ССВЕ odbytej w Brukseli 

w dniach 23--25 kwietnia 1988 r. // Palcstra.- 1998.- 8-10.- S. 128. 
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щорічно, і зібрання щороку відбуваються в державі, із якої похо
дить президент. 

У рамках права Союзу розробляються: 1) розпорядження або 
регламенти (Verordnungen), 2) рамочні приписи або директиви 
(Richtlinieen), З) рішення (Entscheidungen). Перші сприймаються 
громадянами як частина національного права і мають, таким чи
ном, безпосередню пряму дію. Вважається, що в Німеччині 80% 
всіх законодавчих актів останніх десятиліть у с~ері господарсько
го права так чи інакше зумовлено розвитком ЄС. 

Друга група правових норм потребує імплементації. На підставі 
цих рамочних норм часто змінюються норми цивільного права 
Німеччини. 

Не теренах ЄС створено ряд правничих інституцій, які репрезен
тують в цих країнах правників у цілому й адвокатів - зокрема. 
Це- РадаАдвокатурі правничих об'єднань ЄС (Council ofthe Bars 
and Law Societies of the European Union), яка утворена 1960 р. 
Ця інституція об'єднує собою 28 адвокатур (Європи): Македонії, 
Хорватії, Югославії, Болгарії, Греції, Швейцарії, Румунії, Австрії, 
Бельгії, Чехії, Естонії, Франції, Іспанії, Голландії, Литви, Люксем
бургу, Латвії, Мальти, Німеччини, Польщі, Португалії, Словенії, 
Словаччини, Угорщини, Італії, Англії, Ірландії. 

Головне завдання цього об'єднання: виступати як єдиний су

б'єкт від імені адвокатур і об'єднань правників у всіх питаннях; 

координувати діяльність адвокатур і правничих об'єднань; органі
зовувати форуми і консультації з питань діяльності адвокатури та 
правників; аналізувати практику виконання адвокатської і правни
чої діяльності, вишукувати заходи до вирішення проблем, які ви
никають у практичній роботі цих структур, представляти інтереси 
адвокатів і правників в ЄС. 

Крім цього, Рада є дорадчим органом при Раді Європи і постій
ним представником у Трибуналі Справедливості. Трибуналі Пер
шої інстанції ЄС, в Європейському Суді з прав людини. 

Другою правовою інституцією, яка має дотичність до діяльно
сті адвокатури, є Європейська конференція правових фірм (The 
Еигореап Со трапу Lawyers Association ). Виникла ця організація в 
Бельгії 1983 р. До неї входять правничі фірми з 17 держав Євро
пи. Основним завданням Конференція вважає представництво 

правових фірм, їх інтересів у структурах ЄС, організація зустрі-

1 Жa·7l/11CJ>:uй А., Рёрихт А. Цит. npauя.~ С. 57. 
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чей і семінарів із проблем застосування права, пов'язаного з ЄС; 
сприяння в підвищенні свого професійного рівня, допомога в 
друкуванні наукових досліджень із проблем європейського права 
тощо. 1 

Починаючи з 50-х років ХХ ст. адвокатура в ЄС неухильно 
працює над виробленням загальноприйнятних норм діяльності 
адвокатів - членів Союзу, тобто розробляються й запроваджують
ся в життя етичні норми професійної діяльності адвокатів. Так, 
у 1956 р. Міжнародна Організація Адвокатів (lпtematioпa1 Bar 
Assotiaton) схвалила в Осло Міжнародний Кодекс Етики (Code of 
Ethics). Саме цей Кодекс мав важливе значення для врегулювання 
засад професійної діяльності адвокатів за кордоном. Згодом 
( 1964 р.) було новелізован о в Мехіко та в 1976 р.- у Стокгольмі. 

Кодекс мав бути зразком правових і етичних засад діяльнос
ті адвокатур членів ЄС. 16 вересня 1977 р. Рада Адвокатур ЄС 
прийняла декларацію, яка містить головні засади, на яких мають 
формуватися етичні кодекси здвокатур держав - членів ЄС. Після 
більше ніж десяти років наполегливої роботи 28 жовтня 1988 р. 
у Страсбурзі було прийнято Загальний Кодекс Правил для адвокатів 
країн Європейського Союзу. Ці правила містять відносно детальну 
регламентацію діяльності адвокатів поза межами своєї держави, 
але на території держави - члена ЄС. Принципи Загального Кодексу 
мають інтегруватися в законодавство про адвокатську діяльність 
держав - членів ЄС. 

Кожна держава по-різному чинить: наприклад, Ірландія прийняла 
повністю цей Кодекс, замінивши цим діючий там до тих пір; в Анг
лії - існуючий Кодекс істотно перероблений відповідно до Загально
го Кодексу; в Голландії, Данії, Португалії і Бельгії - діють існуючі 
там кодекси, а також і Загальний Кодекс; у Франції, Італії й Греції -
кожна регіональна палата адвокатів сама вирішує щодо адаптації чи 
інкорпорації європейських засад норм адвокатської етики. 

Адвокати держав - учасниць ЄС отримали право скористатися 

так званою Міжнародною Реєстрацією професійної діяльності. 
Така реєстрація здійснюється місцевою палатою адвокатів за за
явою заінтересованого адвоката. Такий документ засвідчує дер
жавну приналежність адвоката, а також його право займатися ад

вокатською діяльністю на території інших держав - учасниць ЄС. 

1 Europejskie organizacje prawnicze // Edukacja Prawnicza.- 2005.-5.- S. 15. 
( 14-15). 
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Правда, не всі держави - учасниці ЄС запровадили таку реє

страцію.' 
Розроблено подібний зразок чи модель такої реєстрації і щодо 

держав - спостерігачів ЄС. 
Відповідно до ст. І Директиви Ради ЄС NQ 77/249 від 22 березня 

1977 р., у справі регулювання ефективного використання адво
катами своєї професії, для надання послуг, законодавство держав 
може встановлювати додаткові вимоги представлення певних до
кументів щодо надання окремих послуг. Відповідно до даної 
Директиви, адвокатом слід вважати кожну особу, яка наділена 
правом займатися такою 11іяльністю, незалежно від того, як така 
професійна діяльність називається в тій чи іншій державі. Згідно з 
Директивою Ради під поняттям адвокат слід розуміти назви цієї 
професії, прийняті в державах - учасницях ЄС: Бельгія - Avocat -
Avocaat; Данія - Avokat; Франція - Avocat; Голландія - Avocat; 
Ірландія - Batтister, Solicitor; Люксембург - Avocat - Avoue; Ні
меччина- Rechtsanwalt; Італія -Avocato; Велика Британія- Advo
cate, Batтister, Solicitor. 

Отже, адвокат користується тим титулом, що він його отримав 
у своїй державі. 

Адвокат, здійснюючи свою діяльність повинен дотримувати 
норм етики, прийнятих у державі, в якій він надає правові послуги 
(ст. 2 Директиви). 

У кінці 1994 р. Комісія ЄС запропонувала Європейському пар
ламентові та Раді прийняти засади, які дозволили би виконання 
адвокатської професії в інших державах союзу, в яких отримано 

право кваліфікації. 

Раніше, 1985 р., було досягнуто домовленості з даного питання 
в семи групах так званих вільних професій: лікарів, аптекарів, ар
хітекторів та ін. 

Рада Європи прагнула визнати, що адвокати, які у своїй державі 
склали після трирічної а11лікації іспит, отримували би в інших 
державах право на професію. Але прийняти такі приписи Раді Єв
ропи не вдалося, хоча ще І 992 р. в Лісабоні було прийнято проект 
із цього питання. З того часу розпочалися дискусії та обмін дум

ками в Європейській Комісії, Раді Адвокатів та між адвокатськими 

спільнотами держав із метою опрацювання проекту. Після трива-

1 Buka/a Monika. Reguly stanu adwokackicgo Wsp6Jnoty Europejskiej // Pale
stra.- 1994.- 5-б.- S. 123. 
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лої роботи в кінці 1994 р. Комісії було запропоновано новий проект 
щодо адвокатів, які змінюють місце проживання на іншу державу, 
але і до цього часу цей проект не знайшов свого остаточного ви
рішення. 

Рада Адвокатів ЄС запропонувала, щоби адвокат, який має 
намір займатися адвокатською діяльністю на території іншої 
держави, складав іспит, від результатів якого залежало рішення 
про видачу такого дозволу. Цей іспит мав би мати завдання дати 
можливість переконатися в знанні адвоката права держави, в якій 
він має намір працювати. Таким шляхом пішла адвокатура Австрії, 
застосувавши це правило лише до одного адвоката з Німеччини, 
який мав намір працювати в Австрії. 1 

Окрім цього, Рада Адвокатів пов' язувала таке право з наявніс
тю в адвоката постійного місця проживання в державі, в якій він 
має намір надавати правову допомогу. Після трирічного строку 
адвокатом у uій державі він мав би право клопотати про внесення 
його до списків адвокатури цієї держави. 

Комісія значно ліберальніше дивилася на умови надання адво
катам права виконувати свої професійні функuії в державах -
членах ЄС. Кожен адвокат мав би право протягом п'яти років ви
конувати свої функції з часу отримання дозволу. Адвокат міг би 
виступати в судах спільно з адвокатом держави, в якій відбуваєть
ся суд. Такого адвоката слід було б заносити до окремого списку, 
який би вела місиева палата адвокатів. Після спливу вказаного 
строку такого адвоката заносили би до <<Нормального» списку 
адвокатів, хоча би три роки він займався адвокатською діяльністю 
в даній державі. 

Сьогодні також пропонується, щоби кандидат складав іспит із 
процесуального й адміністративного права, а також з проблем 
самоврядування адвокатури. Проект передбачає можливість після 
складання більш поглибленого іспиту клопотати про дострокове 
занесення особи до головного списку адвокатів. 

Проект Комісії також передбачає, що адвокат, який отримав 
право займатися професійною діяльністю, на певний строк був 
застрахованим від непередбаченої шкоди внаслідок своєї діяль
ності. Відповідальність професійна і дисциплінарна на такого 
адвоката мала поширюватися би так само, як і на місuевих адво-

1 Brodniewicz Tadeusz. Adwokatura w Unii Europcjskiej // Palcstra.-· 1996.
No 5-б.- S. 108. 
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катІв. Відмову про занесення адвоката ло списку палати адвока
тів можна було б оскаржити. Такі адвокати можуть об'єдну

ватися в канцелярії, в яких були б адвокати різних національнос
тей. Безумовним є те, щоби в таких канцеляріях були й місцеві 
адвокати. 

Адвокатура кожної держави, яка вступає до ЄС, задовго до оста

точиого вирішення питання про їі прийом веде значну роботу із 
пристосувания свого законодавства до засад законодавства про 

адвокатуру ЄС. Наприклад, адвокатура Австрії, яку прийнято до 
ЄС в 1995 р., ще задовго до цього проводила роботу: 

- усіма можливими сnособами й каналами поширювала перед 

органами ЄС інформацію про nорядок участі адвокатів; 
- інформування клієнтів про законодавчі акти ЄС; 
- порядок представництва інтересів клієнтів перед Комісіями 

й Судами ЄС тощо. 1 

Сьогодні є можливість використовувати адвокатів як експертів 
національного законодавства, тому адвокати, які мають особливі 
nізнання в nевній галузі nрава, об' єдиуються в канцелярії в держа
вах- членах ЄС. 

Міністр юстиції Австрії вимагає, щоби nри наданні дозволу 
адвокатам з інших держав - членів ЄС прискіпливо nеревіряли, чи 
кандидати мають достатні правові знання, аби потенційним клієн
там не було завдано шкоди. Він відкидає можливість автоматично
го занесення кандидата до списку адвокатів Австрії.' 

В Австрії встановилася практика: у сnравах, в яких не є участь 
адвоката обов'язковою, може виступати адвокат з ЄС, а у випад
ках адвокатського примусу - адвокат з іншої держави може брати 
участь nоrяд з. адвокатом австрійським. Крім того, такий адвокат 
має володпи НІмецькою мовою. 

У зв'язку з нерівномірним розnоділом nотенційних клієнтів на 
кожного адвоката в державах ЄС важливе значення має рішен
ня Європейського Трибуналу від 30 листоnада 1995 р. у сnраві 
Rs С - 55194. Справа стосується німецького адвоката, який не мав 
своєї канцелярії у Німеччині, хоча займався nрофесійною адвокат
ською діяльністю. В 1978 р. він переїхав до Італії, де проживав 
разом із дружиною-італійкою. З того самого часу розпочав він 
адвокатську діяльність в одній з канцелярій. 

1 Brodniewicz Tadeusz. Цит. праця.- S. І 09. 
2 Там само. 
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У 1989 р. цей адвокат відкрив власну адвокатську канцелярію, 
клієнтами якої стали в основному особи, що володіли німецькою 
мовою. 

Така діяльність німецького адвоката викликала супротив італій
ських адвокатів, які у скарзі до своєї палати адвокатів вимагали 
заборонити німецькому адвокатові користуватися титулом avvo
cato. Рада палати адвокатів заборонила цьому адвокатові уживати 
згаданий титул і порушила проти нього дисциплінарне прова
дження. У свою чергу, німецький адвокат подав прохання про 
внесення його до списку місцевої палати адвокатів. 

Дисциплінарне переслідування завершилося забороною йому 
займатися адвокатською діяльність на строк шість місяців. 

Остаточно Європейський Трибунал вирішив спір щодо цього 
адвоката таким чином. Трибунал, насамперед, поставив перед 
собою запитання і дав на нього відповідь: чи відкриття адвокатом 
канцелярії можна вважати виконанням ним практики, в широко
му розумінні, і які потрібні критерії для визначення одноразового 
виконання адвокатської практики або практики, обмеженої пев

ним строком. 

Трибунал указав, що адвокат може виконувати визначені функ
ції й вести обмежену діяльність в іншій державі. Але виконання 
адвокатських функцій вимагає згоди органів самоврядування. Саме 
відкриття адвокатського бюро не має істотного значення. Що сто
сується даного випадку, то мова йде про виконання адвокатської 

діяльності в конкретному місці і в широкому розумінні, що мас 
виключно вирішуватися в плані визнання диплома та складання 
іспиту, на підтвердження його придатності до виконання адвокат
ських функцій у цій державі. Трибунал звернув увагу на дотри: 
мання адвокатом усіх організаційних норм, які існують у даній 
державі щодо цієї проблеми (Aufnahmestaat), а саме ~ морально
етичних норм. Але ці вимоги не можуть мати нічого спільного з 
тим, щоб штучно створювати перешкоди для відмови адвокатам з 
шших держав. 

Трибунал, отже, провів різницю між виконанням адвокатської 
діяльності в обмеженому плані й наданням адвокатом послуг, 
які тягнуть за собою обов'язковість внесення такого адвоката 
до списку адвокатів палати адвокатів, на території якої він виконує 
ці функції. 

Організація адвокатського бюро не рівнозначна адвокатській 
канцелярії, якщо адвокат у бюро займається вирішенням однієї чи 

312 



навіть декількох справ, але бс1 наміру займатися пост1иним на
данням nравової доnомоги в ній державі. Такі дії можуть тривати 
і досить довго. Як, наnриклад, у сnравах, nов'язаних з авіаката
строфою. 

Така діяльність може суnроводжуватися і nоміщепням різних 
інформаційних таблинь для ю1ієнтів, із зазначенням годин nрийо
му тощо. Рішення Трибуналу сnрийнято окремими адвокатурами, 

наnриклад, австрійською, до неухильного виконання. 1 

Відповідно до ст. 7 Договору про створення ЄС на зовнішньому 
ринку держав - учасниць Союзу забезnечується вільний достуn то
варів, осіб, nослуг і каnіталу. Виняток від цього загального nрави

ла встановлює ст. 55 Договору, яка виключає ті види діяльності, 
які в даній державі nостійно або тимчасово nов' язані з виконанням 
владних функцій. 
У цілому ряді своїх рішень Європейський Трибунал давав роз' яс

нення щодо поняття виконання владних функцій. 2 

Із самого початку з' явилися nроблеми інтерnретації щодо за
сад вільного перЄJоtіщення та виконання своіх функцій; а також 
щодо того, чи вони підпадають nід виняток, nередбачений ст. 55 
Договору. 

Договір не згадує про адвокатів, хоча заnроваджує засади віль
ного надання послуг (services) (ст. 59). Не говориться про них і в 
ст. 52, в якій йдеться про вільне поселення з метою ведення про
фесійної діяльності. 

Різниця між свободою надання nослуг і поселенням з метою 
професійної діяльності полягає у тому, що перша стосується діяль
ності в іншій державі, характер й еnізодичний, тимчасовий, часто 
одноразовий, натомість друга передбачає діяльність систематичну 
з канцелярією, відділом чи бюро в державі, що приймає. 

Директива, яка сприяла виконанню професійної діяльності адво
ката на постійній основі в іншій державі, ніж у тій, в якій отримав 
він кваліфікацію, була ухвалена 16 лютого І 998 р., а вступила в си
лу 14 березня 2000 р. Директива була вкрай необхідною для врегу
лювання діяльності адвоката в рамках ЄС, оскільки по-різному ви
рішувалася ня проблема в країнах ЄС. Так, Велика Британія з само
го nочатку висловлювалася за вІЛьне надавання правових послуг 

1 ВгщІпіен·ісz Tadeusz. Цит. праця.- S. l\0-\\1. 
:! Sн·ieгzeн·ski Olgerd. Wykonywanie zawodu adwokata w Unii EtІropcjskicj w 

s\Victlc nowej Dyrcktywy ParlamentLІ і Rady 9815/WE 1/Palcstra.- 1999.- No 7-8.
S. Rn. 
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у будь-якій державі - учасниці ЄС. Доводи наводилися такі: клієнт 
вправі. вільно обирати собі адвоката, представника своїх інтересів. 
У цьому сенсі Лондон показував приклад, де ще задовго перед при
йняттям Директиви працювало 1 ООО американських правників і 
близько 2000 європейських адвокатів виконували свою професійну 
діяльність під титулом свого краю. 1 

Франція, навпаки, із самого початку категорично заперечувала 
проти такого вирішення, стверджуючи, що це суперечить публіч
ному інтересові і професійній діяльності адвоката. Зазначення ти
тулу свого походження нагадувало клієнтові про те, що адвокат 
виріщуватиме його справу з позицій права свого походження, що 
фактично неможливо, а також такий адвокат буде часто плутати 
галузі права. Франція наполягала на тому, щоб адвокат міг якнай
скоріше використовувати титул приймаючої держави. Франція 
стимулювала адвокатів з інших держав записуватися до адвокату
ри Франції. Комісія ЄС змушена була навіть порушити справу 
проти Франції.2 

Німеччина заперечувала проти встановлення строку п'яти років 
використання титулу адвоката своєї держави, вважаючи, що така 
норма не сприяє вільній міграції адвокатів країн ЄС.3 

З цією проблемою тісно пов'язане питання про визнання дип
ломів правника іншими державами ЄС. 

Виходячи з особливої місії правника в суспільстві, із метою 
забезпечення адвокатам можливості своєї професії в інших 
державах ЄС, Рада ЄС в 1977 р. прийняла директиву 77/249 від 
22 березня 1977 р. про забезпечення свободи виконання послуг 
правниками.4 Але ця Директива не вирішила питання про ви
знання дипломів про набуття професії адвоката в різних дер-· 
жавах ЄС і щодо права використання титулів, прийнятих у різних 
державах. Це призвело до створення додаткових ускладнень 

адвокатам у свободі виконання своїх функцій. Тому Трибунал у 
рішенні по справі С-340/89 Vlassopoulou висловив думку, що 
держави -учасниці ЄС зобов'язані визнавати дипломи й титули 

в інших державах.' 

І Gt·omek-Brog Kotarzyna. Wystarczy zwykte zaswiadczenie // Gazeta S>tdO-
wa.- 2001.- N' І (79). 

2 Там само.- S. 21. 
3 Там само. 
4 Swierzewski OlgЄI'd. Цит. праця.- S. 87. 
5 Там само. 
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З метою забезпечення виконання засади свободи надання пра
вових послуг в інших державах слід було встановити автоматичне 
визнання дипломів. Тим більше, що на це були підстави, передба
чені в статтях 66 Договору (свобода надання послуг) та 49 Договору 
(свобода переміщення найманих працівників). З цією метою було 

прийнято Директиву Ради 89/48, яка встановила механізм ком
пенсації у разі невідповідності в деяких державах вимог щодо 
підготовки правників: стосовно вимог програми, кількості років 
навчання тощо. Цей механізм дозволяє таким державам компенсу

вати цю різницю встановленням певного адаптаційного стажу чи 
кваліфікаційного іспиту. При цьому заінтересованій особі надається 
право вибору щодо компенсаційних норм, коли мова йде про ви
знання диплома й кваліфікації. Що стосується конкретно адвока
тів, то Директива віднесла професію адвоката до такої, яка вимагає 
знання національного права. Право ж вибору способу перевірки 
цих знань залишено лежавній владі на їі розсуд. За винятком Данії, 
де вимагається адаптаційний період, інші держави обрали кваліфі
каційний іспит. 1 

Значення Директиви 89/48, передовсім, полягає в тому, що вона 
вимагає від держав визнання кваліфікації, отриманої в іншій дер
жаві. Час вимагав встановити норми, які б забороняли державам -
учасницям ЄС вносити в своє національне законодавство будь-які 
приписи, які перешкоджали б вільному пересуванню надання 

послуг. Тому Трибунал прийняв ряд рішень з цієї проблеми. Під
ставою для прийняття Трибуналом таких рішень служить ст. 7 
(колишня ст. 7) Договору, яка забороняє «встановлення будь-якої 
дискримінації, яка залежала б від державної приналежності». 

Незважаючи на важливе значення згаданих Директив в nитан

ні забезnечення свободи адвокатської діяльності в різних дер
жавах - учасницях ЄС, залишалося багато невирішених питань. 
Тому в жовтні 1992 р. на пленарному засіданні сесії Ради Адво
катури ЄС було nрийнято nроект стосовно nоселення адвокатІв 
у державах -учасницях ЄС. 

Проект базувався на трьох важливих засадах: 
1) Полегшення інтеграції мігруючих адвокатів із середовищем 

держави, що приймає, роблячи такий процес щораз еластичним. 

2) Створення засобів і засад на рівні ЄС шодо регулювання 
праці в спільнотах і об'єднаннях. 

1 Sн·ieгzeи1ski 0/ger-d. Цит. праця.-- S. 87~88. 
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З) Створення засад дисциплінарного процесу стосовно правни
ків, що практикують на терені іншої держави - учасниці ЄС. 

Після шестирічної дискусії було прийнято Директиву Парла
менту й Ради 98/5 від 16 лютого 1998 р., якою значну кількість 
проблемних питань щодо адвокатської діяльності в інших держа
вах було вирішено. 1 Зокрема, ст. І встановлювала можливість 
правникові вступити до адвокатури іншої держави на основі 
складання кваліфікаційного іспиту або після відбуття практики 
в цій державі на підставі титулу, отриманого у своїй державі. Ди
ректива встановлювала, що така особа протягом п'яти років мала 
право порушити клопотання про його прийом до адвокатури. Ди

ректива не встановлювала жодних формальностей щодо вступу 
адвоката, залишивши це питання на вирішення національного 
законодавства. 

Перед адвокатами, які мали намір скористатися Директивою 
98/6, був обов' язок реєстрації своєї діяльності у відповідних влад
них органах держави, що приймає. Цей факт свідчив про те, шо 
особа, яка має намір клопотати про прийом Гі до адвокатури, по
важає приписи й звичаї цієї держави. 

Адвокати, не прийняті до адвокатури держави, що приймає, по
винні використовувати титул, який вони отримали у своїй державі. 
Вони не вправі цей титул перекладати мовою держави, що при
ймає. Такі адвокати мають право надавати правові послуги зі свого 
національного права, міжнародного, спільноєвропейського та права 
держави, що приймає. 

Відповідно до вимог статей 2-5 Директиви, однією з умов 
зарахування особи до адвокатури держави, шо приймає, є веден~ 
ня нею практики з використанням свого титулу, отриманого у 

своїй державі. У зв'язку з цим не вимагається визнання ди
плома, виданого державою, де навчався адвокат. Запис у відпо

відному органі влади держави, що приймає, здійснюється авто
матично, після пред' явлення адвокатом реєстрації компетентною 
владою у своїй державі, шо є доказом на використання ним свого 
титулу. 

Кожна держава вирішує на підставі своїх засад, яка влада 
визнається компетентною до здійснення реєстрації. В одних 

державах цим органом може бути міністерство юстиції, в інших -
рада палати адвокатури або інші ради адвокатських об'єднань. 

1 Swiazewski 0/gerd. Цит. nраця.- S. 88-89. 
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Стаття 4 Директиви вимагає, щоб адвокат використовував свій 
титул в одній з мов своєї держави, щоби гарантувати потенційним 
клієнтам отримання інформації про походження та кваліфікацію 
адвоката. 

Частина 2 ст. 4 Директиви дозволяє державам установлювати 
додаткові вимоги щодо інформації для клієнтів, із метою змен
шення непорозумшь, що можуть виникати з приводу титулу, яким 

користується адвокат. 

Частина З ст. 5 Директиви дозволяє державам встановлювати 
певні обмеження свободи адвокатської діяльності, встановлювати 
правило, за яким адвокат може 11ренставляти інтереси чи захищати 
клієнта в судових органах тільки спільно з адвокатом даної держа
ви. Ця умова можлива, коли в законодавстві держави, що приймає, 

чітко про це міститься запис. Така умова з'явилася після рішення 
Трибуналу в справах: 427/85 проти Німеччини та С-294/89 проти 
Франції 1 , в яких Трибунал висловився про співпрацю адвоката з 
іншої держави спільно з адвокатом держави, що приймає. Але ці 
рІшення викликали ряд запитань: як розуміти «співпрацю з місце
вим адвокатом»? У справі проти Німеччини Трибунал указав, що 
німецькі приписи не відповідають вимогам Директиви 77/249 та 
статтями 59 і 60 Договору в частині вимоги, щоб адвокати ставали 
перед судом спільно з адвокатом Німеччини, навіть і тоді, коли 

участь адвоката не є обов'язковою. Трибунал зюначив, що така 

вимога правомірна лише щодо випадків, коли законодавством 

передбачена обов'язкова участь адвоката, який має відповідні по

вноваження. В усіх інших винадках, коли участь адвоката не є 
обов'язковою, коли сторона вправі сама себе захищати чи пред
ставляти свої інтереси в суді або за допомогою правника навіть не 

адвоката, адвокат іншої держави може репрезентувати клієнта са
мостійно без співпраці з німецьким адвокатом. 

Стаття 5 Директиви також передбачає право кожної держави 
передбачати особливі умови обмежень виконання адвокатами своїх 
повноважень у найвищих судах. 

Ст. 6 Директиви встановлює порядок дисциплінарної відпові
дальності адвокатів, які практикують в іншій державі. Він має ви
конувати як вимоги щодо адвокатів, встановлених у його державі, 

так і правила, записані в законодавстві держави, що приймає. 
У випадку колізії цих правил першість надається правилам дер-

1 ,~н,ia:пt•ski 0/gerd. Цит. праця.- S. 9 J. 
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жави, що приймає. Директива одночасно гарантує адвокатові брю11 

участь у виборах органів адвокагури в державі, що приймає. 
Частина І ст. 7 Директиви встановлює, що у разі, якщо такий 

адвокат не виконує приписів своєї адвокатської професії, до ньо
го можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення. Про пору
шення дисциплінарної справи проти такого адвоката відповідний 
орган інформує органи адвокатури держави цього адвоката. На 
підставі надісланих документів дисциплінарної справи на адво
ката органи адвокатури держави адвоката мають право зверта

тися зі своєю думкою в апеляційні інстанції щодо справи свого 
адвоката. 

Після завершення дисциплінарного провадження органи адвока
тури в державі адвоката порушують у себе дисциплінарне прова
дження на підставі власних приписів і процедури. Тимчасова забо
рона займатися адвокатською діяльністю у своїй державі позбавляє 
цього адвоката займатися такою діяльністю в державі, що приймає. 

Стаття 8 Директиви визначає засади виконання адвокатської 
професії у канцелярії іншого працедавця, підкреслює, що адвокат 
може займатися адвокатською діяльністю, працюючи в канцелярії 
іншого працівника, в об' єднанні, приватній чи публічній фірмі, 
якщо держава, що приймає, дозволяє таку діяльність адвокатам, 
які у встановленому порядку зареєстровані на підставі титулу, 
якого здобули у своїй країні. 

Директива передбачає можливість адвокатові оскаржувати не
законну відмову в реєстрації чи у разі порушення проти нього 
дисциплінарного провадження (ст. 9). Ця норма зобов'язує держа
ви ЄС створити у своєму законодавстві систему оскарження й апе: 
ляції, а також визначити систему судів, які розглядатимуть такі 
скарги адвокатш. 

Директива відносно повно регулює питання зрівняння адвока
та з правами адвокатів приймаючої держави (ст. 10). Якщо адво
кат займається практикою в приймаючій державі протягом не 
менше трьох років, використовуючи свій титул безперервно, то 
такий адвокат звільняється від кваліфікаційного іспиту чи адав
таційного строку. У рішенні у справі 130/88 Уап de Bijl Європей
ський Трибунал указав, що під безперервним строком діяльності 
такого адвоката слід розуміти працю, за винятком відсутності на 
роботі у випадку короткої хвороби чи виїзду на святкові дні і, 
крІМ того, якщо адвокат не займався такою діяльністю в цей пе
ріод в іншій держаВІ. 
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Алвокат пред'являє відповідним влалам приймаючої держави 
документи безперервного виконання ним функцій адвоката, під
тверджуючи свою практику матеріалами проведених справ. Крім 
того, адвокат, який nрактикує nід своїм первісним титулом, отри
маним у своїй державі, може в будь-який час клопотати про ви
знання липлома відповідно до Директиви 89/48 із метою ведення 
практики під титулом, установленим у приймаючій державі. 

Частина З ст. 4 Директиви встановлює особливий випадок, коли 
адвокат може отримати право вступу до адвокатури дерЖави, що 

приймає, і право ведення практики під титулом даної держави, не 
будучи зобов'язаним до виконання умов, передбачених ч. І ст. 4 
Директиви. Це: 

І) коли відповідний орган держави, що приймає, визнає істот
ну і постійну діяльність адвоката у засвідчений період, коли цей 
адвокат проявить особливі пізнання науки і професійного досві
ду, nов'язано1·о з правом держави, що приймає, а також засвідчить 
участь в семінарах, курсах, що стосувалися вивчення права цієї 
держави, включаючи професійне nраво й деонтологію; 

2) коли належний орган визначить здатність адвоката до само
стійного виконання функцій під титулом цієї держави. Рішення 
про відмову звільнити адвоката від виконання обов'язків, передба
чених ч. І ст. 4 Директиви, мусить бути умотивоване і може бути 
оскаржене. 

Частина 4 ст. 4 передбачає підстави відмови в заяві адвоката, 
коли є підстави вважати, що допуск правника до використання ти

тулу держави, що приймає, загрожує порушенням публічного по
рядку, особливо у разі порушення дисциnлінарного провадження, 
наявності скарги шодо дій цього адвоката тощо. 

Норми Директиви дозволяють таким адвокатам бути членами 

спілок чи об'єднань. Стаття 52 Договору та ч. І ст. 11 Директиви 
надає можлиВІсть адвокатам, яю здійснюють свою практику під 
титулом, отриманим у своїй державі, створювати в державі, що 

приймає, філії й агенції своїх груп, які існують у своїх державах. 
Приймаюча держава не може впливати на форми й структуру 
об'єднань, що існують в інших державах, а що стосується відкрит
тя в приймаючій державі філій чи агенцій, то адвокати мають 
керуватися законодавством приймаючої держави. 

Частина 3 ст. 11 дозволяє створювати правникам різних держав 
міжнародні правничі спілки. Форма таких спілок залежить від за
конодавства приймаючої держави. 
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Адвокат, який має намір практикувати під титулом, отримаю1м 
у своїй державі, інформує відповідні органи приймаючої держави, 
що він є членом певної спілки у своїй державі і подає необхідні 
про це документи. 

Стаття \І передбачає можливість створення спілок з об'єднан
ням осіб різних професій. Такий вид спілок дозволений тільки в 
Німеччині та Голландії і заборонений в інших державах ЄС. Дирек
тива, водночас із метою незалежності виконання адвокатської про
фесії, 1 вимагає, щоби принаймні такі спілки очолювалися особами, 
які мають право займатися адвокатською діяльністю. Інакше -Ди
ректива дає право державі ввести обмеження щодо адвокатів, яке 
полягає в тому, що на них не поширюватимуться норми Директи

ви, а тому, щоб отримати згоду на ведення практики, мусять від
мовитися від членства в таких спілках. 

Одночасно Директива передбачає винятки, коли спілка може 

вважатися такою, що відповідає вимогам приписів, хоча іТ і не 
очолює адвокат. Це- коли іТ очолює не адвокат, але: 

І) він має можливість розпоряджатися капіталом спілки пов
нІстю чи частково; 

2) має право вживати назву, під якою спілка практикує; 
З) ко~и de facto чи de iure може приймати рішення щодо існу

вання сшлки. 

Стаття 16 Директиви надала державам ЄС час до 14 березня 
2000 р. для приведення свого законодавства у відповідність дода
ної Директиви. 

Європейське законодавство про адвокатську діяльність поши
рює свою дію і на Німеччину, тому в цій частині багато новел. Так, 
кожен адвокат країн ЄС може подати документи на прийняття 

його до адвокатури Німеччини. Для цього він подає управлінню 
юстиції підтвердження громадянства країни ЄС, документ про свій 
статус адвоката. 

Такий адвокат використовує професійну назву своєї країни, 
а також може використовувати вираз «член палати адвокатів». Не 
може такий адвокат писати у своїх формулярах «адвокат європей
ський». Якщо його визначення (за терміном його держави) одна
кове з німецьким, він мусить додатково зазначати, до якої палати 

адвокатш належить. 

1 Jaworski Cz. NiezaleZnoSC wykonywania zawodu adwokata w Swictlc 
regulacji prawnych europejskicl1 і polskich П Palestra.- 1996.- N• 7-8.- S. 57--66. 
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Після прийняття цього адвоката до І111ЛВТН адвокатів на нього 

поширюється частково закон про адвока·rуру, а також щороку він 
мусить представляти підтвердження про персбуванни в адвокатурі 
своєї держави. 

До адвокатури Німеччини може вступити також громадянин 

країн ЄС. Для цього він мусить: представити підтвердження про 
проходження професійної підготовки, скласти адвокатський іспит. 
Якщо він не проходив професійної підготовки, то при пред'яв
ленні зі своєї держави підтвердження про те, що протягом трьох 
років працював європейським адвокатом, він може бути прийня
тий до німецької адвокатури. 

Мета кваліфікаційного іспиту - перевірити здатність особи ви
конувати функції адвоката. Іспит обов'язково охоплює: цивільне 
право, дві галузі права за вибором претендента й ети'Іний кодекс 
адвоката. Крім цього, кандидат обирає ще одну з галузей права: 
публічного або кримінального, торгового, трудового. Іспит скла
дається з усної й письмової частин і проводиться німецькою мовою. 

Директива від 21 грудня \988 р. надає право країнам ЄС вима
гати від адвокатів, які мають намір клопотати про прийняття їх до 
здвокатур інших держав, скласти кваліфікаційний іспит перед тією 
самою комісією, перед якою складають нормальний кваліфікацій
ний іспит. 

Упровадження цієї директиви в життя адвокатури Німеччини 
відбулося на підставі Закону від 6 липня 1990 р. (Gesety zur 
Eignungspriifung ftir die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft) та розпо
рядження федерального міністерства юстиції від 18 грудня \990 р. 1 

Іспит такий складається при апеляційних судах і судах Землі. 
Щодо створення адвокатами спілок з іншими професіями, то 

27 травня \994 р. nрийнято Закон про партнерство. Цей Закон 
вступив у силу І липня 1995 р. 2 У цьому Законі багато приділено 
уваги етиці професійної діяльності вільних професій. 

На конференції у Римі, що відбулася 26 березня 2004 р., з пи
тань суспільного страхування адвокатів, йшлося про труднощі, на 
які натрапляє правник ЄС при виконанні своїх функцій на терито
рії іншої держави. 

-------------
1 Martin Raymoml. Na poczfttku byla r6ZnorodnoSC ... // JednolitoSC prawa 

sцdowcgo cywilnego ajego odr~bnosCi krajowe.-- LLІblin. 1997.- S. 134. 
2 Anczyk Marian. KontCrencja w sprawach wolnych zawod6w Niemjec і 

Fraпcji - Poczdam 7--8 Іірса 1994 r. 11 Palestra.- 1994.- 9-10.- S. 180. 
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Соціальне страхувания адвокатів ЄС. Однією з проблем є від
сутність чіткого врегулювання щодо переліку нормативних актів, 
які застосовуються в кожній державі в частині страхування адво
катів з інших держав, оскільки в цій частині в різних державах 
існує істотна відмінність. 

На території цих держав застосовується законодавство, яке ре
гулює державне страхування та приватне. В одинадцяти держа

вах ЄС існує система приватного страхування із самостійними 
фондами. Окремі страхові каси суспільного страхування діють і у 
Німеччині, Австрії, Франції, Італії. Але і в цих державах є істотна 
різниця у нормах щодо умов страхування, ризику, розміру внесе
них платежів тощо. Пропонувалося створити єдину касу для всіх 
адвокатів, але така пропозиція не знайшла схвальної підтримки. 

Європейська Комісія представила в !998 р. пропозиції шодо 
внесення змін до розпорядження 1408/71 із метою його спрощен
ня при застосуванні страхування адвокатської діяльності. Але для 
внесення таких змін має бути досягнута одностайність, якої поки 
що нема. 

Загальною засадою страхування є страхування тільки в одній 
державі. Щоправда, із цього загального правила є винятки. Пере
довсім це стосується працівників, які направляються у відряджен
ня в іншу державу. 

Відповідно до ч. І ст. 14 розпорядження Ради 1408/71, праців
ник, який працює в організації на території держави - учасниці 
ЄС, в якій постійно працює, але який направляєгься для виконання 
роботи в іншу державу - учасницю ЄС, підлягає законодавству 
першої держави за умови: 

І) що таке виконання роботи не перевищує 12 місяців; 
2) якщо така особа не направлена замість іншої особи, в якої 

закінчився строк перебування там. 
Наприклад, англійські адвокати, направлені з Великої Британії 

до Італії (на термін - один рік), відповідно до ст. 14 розпорядження 
1408/71, в подальшому мають відносини з працедавцем у Великій 
Британії, де і за них сплачують відповідні відрахування, страхові 
платежі. Розпорядженням 582172 встановлено обов'язок видавати 
відповідними органами держави, з якої прибув а11вокат, формуляр 
Е-101, яким підтверджується факт сплати за працівника необхід
них платежів. 

У разі продовження строку перебування адвоката понад строк, 
на який він направлявся, але не більше ніж на загальний строк 
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12 місяців, законодавство першої держави, Великш ьритан11, шд
тверджує свою згоду на таку працю, а працедавець пред'являє 
державі, що приймає, формуляр Е-102. Держава, що приймає, 

може з ним погодитися або ні. У разі незгоди адвокат з Англії 
мусить платити в Італії страхові платежі з моменту настання 
закінчення формуляра Е-101. 

Непорозумінь із цього приводу - достатньо. Варто, наприклад, 

сказати, що Директиву 98/5 запроваджено в Італії тільки 2 лютого 
200 І р. 

Існують зна•ші відмінності в розмірах платежів у різних держа
вах. Наприклад, в Італії сплачують 16,5% заробітної плати (для 
працівників, які працюють за трудовим договором), а в Англії -
11 %. І сьогодні страхування в країнах ЄС потребує уніфікації в 
аспекті прийняття однакових правових норм, які б однаково вирі
шували ці проблеми в цих державах. Існують як державні, так і 
приватні страхові фірми. В одинадцяти державах ЄС, окрім дер
жавних страхових фондів, є ще й приватні страхові фірми адвокат
ської діяльності з самостійними страховими фондами, наприклад, 
в Німеччині, Австрії, Франції в Італії та ін. Зауважимо: і між цими 
приватними страховими фірмами різних держав існують також 
істотні відмінності щодо розміру порядку й розміру сплати стра
хових внесків, характеристики суті застрахованого ризику тощо. 

Гармонізувати законодавство в частині створення спеціального 
страхового органу, спільного для країн ЄС, поки ие знаходить на
лежного розуміння з боку всіх учасників ЄС. Так, представники 
Німеччини вважають доцільним створити орган, який лише коор
динував би розв'язання цих питань між різними державами. 

У Польщі прийнято Закон від 9 ссрпня 2002 р. «Про надання 
закордонними правниками правової допомоги в Речі Посполитій 
Польській». 

Закон визначає, що під правовою діяльністю закордонних прав
ників у Польщі розуміється правова допомога адвоката чи право
вого радника, яка охоплюс собою надання правових порад, виго

товлення правових висновків, опрацювання проектів правових 
актів, а також виступи в судах і перед адміністративними органа
ми (ч. 2 ст. І Закону). 

Стаття 2 встановлює, що під терміном прав11ик ЄС розуміється 
особа, яка є громадянином держави - учасниці ЄС, яка отримала 
rrpr11ю на виконання професії правника у своїй державі. Дана норма 
ро·rрі·щнr· види надання правової допомоги залежно від тривалості 
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такої: лослуги транскордонні, коли лослуга має характер одно
разової або тимчасової, що надається правником держави ЄС, який 
у своїй державі постійно займається цим видом діяльності; постій
ної практики, коли правник держави ЄС постійно надає правові 
послуги у Польщі. 

Адвокат, який тільки тимчасово виконує в державі-членові ЄС 
свої професійні функції, не може ані постійно тут проживати, ані 
бути внесеним до списку корпорації цієї держави. 

Постійна практична діяльність у Польщі правника з держави 
ЄС можлива з різних правових підстав. 

За наявності міжнародних документів, ратифікованих Польщею 
або приписів міжнародних організацій, уповноважених до такого, 
якщо Польща є членом цих організацій. Такі правники мають на 
підставі цього закону зареєструватися в місцевій палаті адвокатів 
чи в окружних радах правових радників (ст. 3). 

До списку окружної палати адвокатів заносять правника з ЄС, 
який має намір надавати правові послуги в Польщі, за тим титулом, 
який йому привласнено в державі його отримання. Подібно і право
ві радники також вносяться до списків за своїми титулами, отрима
ними у своїй державі, але що стосується цієї категорії правників, то 

закон передбачає можливість реєстрації правових радників з-поза ЄС. 

Окружні ради адвокатів та окружні ради правових радників 
надсилають щорічно на 31 березня списки цих осіб до апеляцій
ного окружного й адміністративного суду, а також відповідним 
прокурорам апеляційного й окружного судів. Окрім того, Рада 
адвокатури надсилає такі списки до Верховної Ради Адвокатури, 
а окружна рада правових радників - до Крайової Ради Правових 
Радників (ст. 4). · 

При реєстрації правника вказуються такі дані: ім'я і прізвище 
правника, дата і місце народження, місце постійного проживання, 
місце знаходження канцелярії, професійний титул, отриманий в 
своїй держав, назва і адреса групи правників, до якої входить дана 
особа, назва і адреса фірми, до якої входить правник у його державі, 

назва органу його держави, який посвідчив дані про надання особі 
відповідного права займатися такою діяльністю (ст. 5). 

Особа, яка заінтересована в реестрації Уі у списках правових рад

ників чи адвокатів, подає заяву до відnовідної окружної ради 
адвокатів чи правових радників. До заяви долучає посвідчення, 
видане відповідним органом своєї держави, про те, що вона зареє

стрована у своїй державі як така, що має право надавати правовІ 
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послуги nід відnовідним титулом. Такий документ не береться до 

уваги, якщо з часу його видачі минуло більш ніж три місяці. 
Крім цього, необхідно nред'явити документ, який nідтверджує 

громадянство. Доrументи оформлюються польською мовою, а офі
ційні документи, видані в його державі іншою мовою, nереклада
ються nольською (ст. 6). 

Відмова в реєстрації чи виключення з реєстрації є в комnетенції 
окружної ради адвокатів чи nравових радників. Відмова можлива 
лише з nричин невідповідності особи вимогам, що nередбачено 
цим законом, а також Закону про адвокатуру Польщі від 26 Т]JаВНЯ 
1982 р. 1 та Закону від 6 лиnня 1982 р. npo nравових радників.' Ви
ключення з реєстрації особи може мати місце з причини втрати 
особою права займатися такою діяльністю у своїй державі. 

Якщо окружна рада має сумнів щодо відnовідності титулу, за 
яким працювала особа у своїй державі, тим відnовідникам, які за
значені в міжнародних документах, вона вnраві звернутися до мі
ністерства юстиції за відnовідним роз'ясненням. Окружні ради npo 
факт реєстрації, виключення з реєстрації чи відмови в такій негай
но nовідомляють відповідні органи держави, із якої прибула дана 
особа (ст. 7) 

Виконуючи постійну nрактику, nравник з іншої держави ЄС 
використовує титул nрофесійної діяльності в мові своєї держави, з 
вказівкою організації своєї держави, в якій він працював, або на
зви суду, перед яким він має право вистуnати відповідно до закону 
своєї держави. Крім того, він зазначає, чи має право вести постій

ну практику чи тимчасову, а також назву листка реєстрації та 
органу, який таке вчинив (ст. 8). 

Якщо закордонний правник у своїй державі належав до профе
сійної групи, спілки з метою ведення nрактики з надання правової 
допомоги, то такий правник вnраві користуватися, крім професій
ного титулу, також назвою групи. 

Закордонний правник, залежно від того, до якого списку зане
сений, несе дисциплінарну відnовідальюсть перед радою адвокатів 
чи радою правових радників. Замість покарання у виді заборони 
займатися професійною діяльністю застосовується покарання 
призупинення права надання правової допомоги в Польщі на строк 
від трьох місяців до n'яти років. Замість покарання - виключення 

1 f)z. U. z 2002 r. Nr 123. poz. І 058. 
' Там само, poz. І 059. 
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1 адвокатури чи з nравових радників застосовується покарання 
заборони надання правової допомоги ва території Польщі. 

Після розгляду дисциплінарної сnрави на адресу відповідвих 
органів держави, звідки прибув адвокат чи nравовий радник, на
правляється пакет документів щодо даної особи: 

- обвинувальний акт чи подання уnовноваженого дисциплінар
ного речника про порушення дисциплінарного провадження; 

- рішення і nостанови у даній справі; 
- скарги про оскарження рішення або постанови дисциплінар-

них судів (ст. 9). 
Закордонні правники підлягають обов'язковому страхуванню 

від цивільної відповідальності за спричинену шкоду при наданні 
правової допомоги. Від такого страхування звільняються лише ті 

правники, які застраховуються у відповідному порядку у своїх 
державах. Підтвердження про страхування у своїй державі nрав
ники мають пред'являти щорічно у відповідну раду, яка здійснює 
реєстрацію. 

Крім того, також щорічно, закордонний правник представляє 
підтвердження про реєстрацію його у своїй державі за певним ти
тулом (ст. 1 1-12). 

Відповідно до ст. 14 закордонний адвокат або nравовий прав
ник, занесений до сnиску окружної ради, має такі ж самі обов' язки 
і права, як адвокати чи правові радники, у тому числі і щодо до
тримання етичних професійних норм. 

Зареєстрований адвокат або 11равовий радник може виконувати 
практику постійно в індивідуальній канцелярії, в об'єднанні адво

катів, в цивільній спілці, спілці партнерській чи командитній: За
кордонний правовий радник може також nрацювати на підставі 
цивільно-правової угоди. 

Правовий радник може надавати правову допомогу фізичним 
особам тільки в індивідуальній канцелярії або в спілках, але, якщо 
він не зв'я1аний із цивільно-правовою угодою (ст. 15). 

З моменту внесення закордонного правника до списку адвокатів 
окружної ради чи правових радників вони стають членами цих ор

ганізацій (ст. 16). 
Відповідно до вимог ст. 17 при виконанні професійних обов'яз

ків в процесі представлення сторін з боку адвоката чи правового 

радника з ЄС у випадках, коли nередбачено обов'язкову участь 
адвоката чи радника, така особа має співпрацювати з адвокатам чи 
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р11дником із Польщі. У випадках, коли участь радника не передба
чено, правник ЄС допускається за умови співпраці з адвокатом. 
Умовою такої сnівnраці має слугувати домовленість між ними, яка 
має бути спрямована на створення умов належного виконання прав

ником з ЄС своїх обов'язків із дотриманням приписів процесу й 
засад етики. В цих випадках така умова не породжує для адвоката 

чи радника жодних обов' язків щодо клієнта правника з ЄС, за ви
нятком тих випадків, якщо про це прямо записано в умові. 

Правник з ЄС повинен із самого початку процесу пред'явити 
органу, що веде процес, угоду, у противному разі орган має надати 
строк для виконання цього обов'язку. 

Правник з ЄС, якого внесено до списку окружної ради адвока
тури чи радників, має право займатися постійно правовою практи
кою: надання правових порад, надання nравового висновку щодо 

законодавства своєї держави або міжнародного права (ст. 18). 
Для внесення правника з ЄС до списку адвокатури чи радників 

обов'язковим є володіння польською мовою як усно, так і письмо
во та складання тесту на придатність до виконання професійних 
обов'язків. Якщо правник з ЄС здобув освіту повністю або частко
во поза межами ЄС, то для занесення до списків адвокатури чи рад
ників додатково вимагається, щонайменще, трирічна практика з 
використанням титулу, про який клопоче, з підтвердженням цього 
відповідними органами своєї держави (ст. 22). 

Тест придатності проводиться польською мовою і складається з 
письмової частини, яка охоплює питання з цивільного права та 
права на вибір кандидата; усної частини, що складається з двох 
предметів, вибраних кандидатом, за винятком тих предметів, які 
були на nисьмовому тесті, а також із засад професійного самовря
дування та етики. Умовою допуску до усного тесту є отримання 
позитивної оцінки принаймні з одного предмста письмового тесту 
(ст. 28). 

Оцінка за тест визначається з врахуванням результатів як nись
мового, так й усного тесту. Так, комkія вважає нескладеним тест, 
коли кандидат отримав принаймю з двох предметів негативну 
оцінку. Отримання негативної оцінки з одного предмета не є пе
рещкодою для висновку, що кандидат придатний до виконання 

своїх nрофесійних обов'язків (ст. 29). 
Результати тесту не підлягають оскарженню. У разі нескладання 

r·~сту кандидат вправі nротягом двох тижнів звернутися з прохан
ням ІІJЮ повторне його складання. Повторне тестування може мати 
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місне н~ раніше, ніж через шість місяців із часу закінчення nершо
го ·rестування (ст. 30). 

Закон nередбачає виняток із цього правила, коли кандидат звіль
няється від складання тесту: якщо кандидат без перерви протягом 
трьох років виконував професійні обов'язки в межах права Польщі 
та права ЄС. J_<андидат має представити детальні підтвердження 
щодо кшькосп та характеру проведених ним справ та правових 

послуг. У разі необхідності комісія може запросити кандидата на 
засідання для подання додаткової інформації щодо його практики, 
комісія враховує особливі пізнання в галузі польського права, 
У'Іасть у підготовці з nрава тощо. 

Перед прийняттям свого рішення окружна рада проводить із 
кандидатом кваліфікаційну співбесіду з мстою пересвідчитися, що 
правник з ЄС придатний успішно виконувати свої nрофесійні обо
в'язки згідно з вимогами польського права (ст. 31-32). 

Відмова окружної ради у звільненні кандидата від тестування 
може бути оскаржена протягом ЗО днів: ухвала окружної ради 
адвокатури до Верховної Ради Адвокатури; ухвала окружної ради 

правових радників- до Крайової Ради Правових Радників (ст. 33). 
Правники з ЄС несуть дисциплінарну відповідальність нарівні 

адвокатів чи nравових радників Польщі (ст. 41 ). 
Одночасно зі вступом Польщі до ЄС з І травня 2004 р. відкри

лися нові nерспективи для nрофесійної діяльності адвокатів і пра
вових радників Польщі щодо праці на ринку ЄС. З'ясуємо, насам

перед, умови набуття nрава польських правників працювати на 
теренах Німеччини. 

Окрім уже згаданої Директиви від 21 грудня 1998 р. 89/48 про 
визнання диnломів про отримання вищої юридичної освіти в Дер
жавах ЄС, Німеччина створила правові підстави для набуття ні
мецького титулу «адвокат>> nольськими nравовими радниками й 

адвокатами. Такі норми знайшли своє закріплення в статуті про 
діяльність адвокатів з ЄС на території Німеччини (ERAG). Цей За
кон відкриває доступ до німецької адвокатури всім громадянам 
ЄС, які набули права діяльності - надання правової допомоги під 
одним із титулів, зазначених у цьому Законі. 

Польські адвокати можуть набути прав німецькат адвоката без
посередньо після складання кваліфікаційного іспиту(§ 16 ERAG). 

Після успішного проходження кваліфікаційного ісnиту такий 
адвокат набуває всіх прав, якими користуються німецькі адвокати. 
За законом, такі адвокати можуть бути навіть звільнені від обо-
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І<'ІІsку мати постшне місце проживання на території Німеччини 
(ст. 29 Федерального регламенту адвокатури). 

Кваліфікаційні іспити в Німеччині відбуваються чотири рази на 
рік. Починаючи з 1991 року в них взяло участь 250 осіб із різних 
держав ЄС. Іспити відбуваються в Берліні, Дюссельдорфі, Мюнхе
ні і Штутгарті. 

Умовою допуску до іспиту є наявність документа про здобуття 
ІІІІЩОЇ юридичної освіти, яка надає право працювати правовим рад
~ком чи адвокатом. Заяву кандидат направляє до управляння 
:.рийому іспитів (ст. 18 ERAG). До заяви додаються: автобіогра
фія, диплом, підтвердження про громадянство тощо. Усе це пре

д'являється німецькою мовою або в перекладі цією мовою. 
Іспит проводиться німецькою мовою і складається з двох частин: 

із письмової й усної. Що стосується письмової частини іспиту, то 
це написання під наглядом письмової роботи з цивільного права та 
права за вибором кандидата (торговельне право, трудове право, 

сімейне право, спадкове право, кримінальне, публічне право). Така 
праця може також містити завдання з практики адвоката, напри

клад: обгрунтувати пояснення на позов або скласти проект позов
ної заяви. У будь-якому разі, для підготовки такого іспиту нада
ється п'ять годин. 

Усний іспит складається з короткого реферату й розмови, яка 
триває 45 хвилин. Усний іспит відбувається приблизно через три 
місяці після складання письмового. Кандидат, який не склав іспи
ту, може його повторити двічі. В середньому іспити успішно скла
дають 85% кандидатів. 
У Німеччині, відповідно до згаданого Закону, не є обов'язковим 

при допуску до іспиту ведення практики в Німеччині, а кандидат, 
який представить докази ведення без перерви практики в Німеччи
ні протягом трьох років у системі німецького права, приймається 
без іспиту (ст. 11-15 ERAG). 
У Німеччині заохо<Jується набуття подвійної кваліфікації, що 

дає певні переваги такому адвокатові: полегшує набуття клієнтів, 
оскільки особа є спеціалістом двох правових кваліфікацій- самого 
факту відкриття практики в Німе<Jчині, діяльності в міжнародних 
адвокатських сшлках. 

Під патронатом голови Союзу Адвокатів Німеч•шни в державі 
діє Академія Адвокатури, яка готує кандидатів до кваліфікацій
ного іспиту. Курс підготовки - 'Іотири тижні навчання (від квітня 
до вересня), а також курс написання екзаменаційних праць. У цих 
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JСУРСІХ rce JЗІЛО участь ПОНад 220 кандидатів із різних дер
жав ЄС. 

Сьогодні змінюється ситуація з адвокатурою в Німеччині: якщо 
раніще були такі адвокати, які займалися тільки національним за
конодавством, то тепер вони стають спеціалістами європейського 
права, частіше адвокати надають правову допомогу в системі між
народної торгівлі. 

Щодо ставлення до адвокатів з ЄС Німеччина демонструє то
лерантність і гостинність. Європейський Трибунал визнав як таке, 
що суперечить європейському праву, заборону адвокатові Гол
ландії займатися адвокатською діяльністю в Бельгії через наяв
ність у нього небельгійського громадянства (вирок від 1.06.1974 р. 
Rs С 2/74- Reyners). Подібно до цього Трибунал скасував забо
рону палати адвокатів у Парижі про відкладення допуску бель
гійського адвоката до виконання ним своїх обов'язків на підставі 
відсутності в нього диплома про закінчення французького уні
верситету (вирок від 28.04.1977 р., Rs С-71/76- Thieffгy). Німеч
чина скасувала велику кількість різних приписів, що ускладнюва
ли ведення практики для адвокатів з держав ЄС, наприклад, ска
сування вимоги про пред'явлення адвокатом даних про своє 

фінансове становище, про свою фінансову спроможність тощо. 
Разом з тим є ще багато формальних перешкод, які чекають на 
своє скасування. 

В інших державах ще не скасовано вимоги пред'явлення дипло
ма тільки держави, що приймає. Попри те, що німецька система 
права пристосовується до європейського права, дотепер не все вре

гульовано. Багато положень матеріального й формального законо
давства Німеччини було відрегульовано рішеннями Європейського 
Трибуналу, Директивою 77/249/EWG щодо визнання дипломів, 
Директивами 89/48/EWG і 98/5/EG щодо свободи підприємництва. 
Цікаво зазначити, що ці Директиви є регуляторами відносин і тоді, 
коли національне законодавство не встигло провести певні зміни 
(вирок Трибуналу від 22.09.1983 р., Rs. 271/82, Fall Auer 11). 
Ще перед вступом Польщі до ЄС у Німеччині відчувалося запі

кавлення польським правом, особливо торговельним і господар
ським. Це зумовлено швидким розвитком господарських стосунків 
між двома державами, після зміни політичного режиму в Польщі. 

1 Барщевскті М. Ю. Бизнес-адвокатура в США и Германии.- М., 1995.
С. 48. 
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В 1991 р. укладено договір із європейськими спільнотами про об'єд
нання. Цей договір вступив у силу тільки І лютого 1994 р. Але, не
зважаючи на це, саме укладення такого договору сприяло швидко

му розвитку двосторонніх торговельних взаємин, викликало інтерес 
до польських правників, які володіють іноземними мовами та зна
ють європейське право. 

З іншого боку, польські правники також почали проявляти ін
терес до європейського права. Ще не будучи в ЄС, правники 
Польщі намагалися отримати в Німеччині право займатися профе
сійною діяльністю, все частіше з'являються бажаючі здобути в 
Німеччині правову освіту. Але це було надто складно, оскільки 
єдиний згаданий договір з ЄС нічого не містив щодо цих питань. 

Лише після вступу Польщі до ЄС для польських правників, як і 
для німецьких, а також для випускників і студентів, відкрилися 
широкі можливості для здобуття юридичної освіти в Німеччині та 
в Польщі. 

Сьогодні навчання в Німеччині польських випускників і студен
тів є дуже популярним. В 2004 р. в Німеччині навчалося поляків 
3699 осіб, що становить 6% усіх студентів-іноземців. Тільки ки
тайських студентів там дещо більше (в 2003 р.- 7000 осіб). 1 

Порядок вступу польсьІ<UХ випускників до юридичних навчаль
них закладів у Німеччині. З розширенням ЄС на шляху подальшої 
інтеграції і вільного пересування осіб із метою отримання освіти 
чи надання nрофесійних nослуг значною перешкодою стали від
мінності в порядку отримання вищої освіти, їі якості в різних дер
жавах ЄС. Міністри освіти Франції, Німеччини, Великої Британії 
та Італії започаткували в Сорбоні ініціативу гармонізації вищої 
освіти в державах ЄС.2 

До прийняття рішення навчатися в Німеччині значною мірою 
сприяють тісні торговельно-госnодарські взаємини Польші й Ні
меччини, а також та обставина, шо в Німеччині немає вступних 
іспитів. 

Зі вступом Польші до ЄС Комісія nрофесійного удосконалення 
адвокатів при Верховній Раді Адвокатури Польщі постійно пра
цює над зміною форм і напрямів підвищення кваліфікаційного 
рівня адвокатів. Так, у 2003 р. Комісія детально вивчила умови, 

1 Beauftaragtcr dcr Btandesregienшg t\.ar Migration, 1-~iuchtiingc und intcg· 
ration.- Migrationshericht.·- 2003.- S. 68. 

'Gancarz-Stasiak Gahriela. Edukacja w Unii Europejskiej. Poradпik.- Krak6w, 
2004.- S. 20. 
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nорядок і особливості nрофесійної nідготовки адвокатів у країнах 
ЄС. Виявилося, що в цьому питанні є чимало особливостей. 1 

В результаті зустрічі 29 міністрів освіти держав ЄС, у тому 
числі й Польщі було nідписано в Болоньї 19 червня 1999 р. так 
звану Болонську Декларацію, яка започаткувала реформування 
вищої освіти з метою їі гармонізації у європейських державах. 
Головним завданням Декларації є створення до 20 І О р. Європей
ського Простору отримання вищої освіти (European Higher Edu
cation Area). Реалізація цього завдання вимагає впровадження ряду 
проектш: 

запровадження перехідних і співвідповідних ступенів; 
- запровадження суплименту (доповнення) до диnлома; 

- прийняття системи надання вищої освіти у двох головних 
рівнях: ліценціата й магістра; 

- nовсюдне застосування кредитних пунктів (European Credit 
Transfer System); 

- підтримання мобільності студентів, викладачів вищих на
вчальних закладів, науковців та адміністративного персоналу; 

- підтримка міжнародної співпраці в асnекті nіднесення рівня 
якості вищоі' освіти; 

- підтримка євроnейського виміру вищої освіти. 
«Цим зобов'язуємося,- зазначається в Декларації,- до осягнен

ня вищезазначених цілей у межах наших посадових повноважень, 
беручи повною мірою nід увагу різнорідність культур, мов, держа

вних систем освіти, а також автономії університетів, із метою 
консолідації європейської вищої освітИ>>. 2 

. 

Щодва роки на конференціях міністрів освіти держав ЄС 
підбиваються nідсумки виконання даної Декларації й обговорю
ються подальші кроки до іТ виконання. Так, перша така конфере
нція відбулася 200 І р. у Празі. Конференція підтримала в цілому 
процес виконання положень Болонської Декларації, але одно-

1 В основному в усіх державах професійна організ~uія адвокатури має ха
рактер товариств, а не самоврядних професійних організацій. Не скрізь існує 
вимога приналежноt.їі адвоката до корпорації. Найбільш вирізняється Швей
uарська Федерація, де адвокати не мусять належати до будь-якої самоврядної 
адвокатської структури, а мають обов'язок лише зареєструватися в рео:.""Тrі 
кантону. Подібна картина є і в США. Але право ЄС вимагає, щоб кожен адвокат 
належав до професійної корпораціУ. (Michaloн·ski And1·zej. Szkolienie zawodowe 
adwokatбw па swiecie !І Palestra.- 2003.- N' 3-4.- S. І 32-1 33). 

' Gancarz-Stasiak Gabrie/a. Цит. праця.- S. 21. 
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часно і прийняла додаткові положення з даного питання: ПІдтри
мка можливості навчання протягом цілого життя; співпраця сту
дентів, закладу з урядовими інституціями з метою реалізації 
положень Балонеької Декларації; підтримка заінтересованості 
Європейським Простором отримання вищої освіти поза межами 
Європи. 

Чергова така конференція відбулася 2003 р. у Берліні. На цьому 
засіданні було запропоновано включити в Балонський процес тема
тику підготовки докторантури (кандидата наук). Сьогодні Балон
ський пропес охопив уже понад 40 держав. 1 

Розглянемо коротко найголовпіші постулати Болопської Де

клараціі: І) Суплемент (доповнення до диплома про отримання 
вищої освіти. Зразок такого документа було опрацьовано ще в 
1996 р. Радою Європи, Європейською Комісією та ЮНЕСКО. До
кумент має допомагати правильно оцінити й зрозуміти кваліфіка
цію власника диплома. Суплемент - складова диплома, сам по собі 
без диплома він не береться до уваги. Суплемент має своїм за
вданням сприяти отриманню об'єктивної інформації, яка стосуєrься 
виду, рівня, змісту й статусу пройденого навчання. Цей документ 
має полегшити визнання диплома на міжнародному рівні, визнання 
вищої освіти та отриманої кваліфікації, полегшити міграцію осіб із 
вищою освітою. Завдяки суплементові диплом стає більш «чита
бельним» в іноземних державах2 

2) Що таке Європейська система пунктів? Ця система виникла 
як частина програми Socrates-Erasmus. Вона допомагає розрізнити 
характер і суть отриманої за кордоном вищої освіти. В доступний 

спосіб можна визначити характер зарахування навчальних предме
тів, досягнення студентів у науці. 

Студент зобов' язаний здобути протягом навчального року 

60 пунктів. Пункти не замінюють оцінок, які визнаються в навчаль
ному закладі, а є додатковою інформацією, що стосуєrься праці 
студента. Навчальний заклад сам визначає шкалу пунктів.3 

Європейське право не передбачає визнання свідоцтва про за
кінчення середньої освіти для подальшого навчання в іншій дер
жаві. Кожна держава ЄС сама визначає засади і правила в цій 
частині. 

1 Gancarz-Stasiak Gahrie/u. Цит. праця.- S. 2 І. 
2 www.buwiwm.edu.pl/sddlindex.htm 
3 htt:euroj:ш.eu.int/comm./education/progt·ammes/Socrates/ects-en.html 
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Визнання дипломів відбувається на основі порівняння програми 
навчання, оцінки набраних студентом nунктів та суnлементу до 
диплома. 

У зв'язку з тим, що кожен навчальний заклад і кожна держава 
ЄС сама вправі встановлювати правила визнання диrшомів - на 
nрактиці це означає, що випускник мусить самостійно клоnотати 
про визнання його динлома. 

Згадана Болонська Декларація 1999 року передбачає створення 
до 20 1 О року Євроnейської системи вищої освіти з відкритими для 
молоді кордонами, а також системою визнання дипломів, до чого 
вже приступили вісім держав: Норвегія, Німеччина, Голландія, 
Ірландія, Іспанія, Швейцарія, Австрія й Польща.' 

Для прискорення процесу гармонізації практики визнання дип
ломів у різних державах ЄС у рамках Європейської Комісії створе
но спеціальний центр (Nationa1 Recogпition апd Informatioп Centre). 
Цей центр допомагає державам - членам ЄС ефективно налаго
джувати між державами співпрацю в питанні визнання дипломів. 
У кожній державі - учасниці ЄС є філіал цього центру 2 

Особливе місце займає питання визнання дипломів із метою за
йматися професійною діяльністю за межами своєї держави. На 
рівні ЄС таке визнання відбувається на підставі прийнятих дирек
тив ЄС. Значна частина професій в ЄС вважається такими, що ре
гулюються спеціальними нормами. В різних державах кількість їх 
різна: в Німеччині ·· 90, Фінляндії· 1 О, в Польщі аж 308, в інших 
державах, як правило,- по 100.3 

Отже, ЄС дотримується позиції, що держави - країни Союзу 
мають максимально сприяти тому, щоб кожна молода людина з 
країн Союзу могла без nерешкод здобувати освіту, в тому числі 
і вищу юридичну, в будь-якій державі цього об'єднання. Однак, 
є факти дискримінації під час спроби молодих людей навчатися не 
у своїй державі. Так, французька студентка Gravier. яка навчалася 
в Бельгії, оскаржила вимогу влади платити за навчання тільки тим 
студентам, які не мають бельгійського громалянства. Студентка 
вважала, що така вимога є дискримінаційною щодо громадян не
бельгійського походження, які повинні платити за навчання. Ви
роком Трибуналу було задоволено скаргу Gravier. Трибунал указав 
на неприпустимість встановлювати будь-які норми, в тому числі 

1 Gancarг-Stasiak Gab1·ie/a. Цит. nраця.- S. 35 . . 
2 www .cnic-naric.net 
1 Gancaгz-Srasiak GаЬІ·іеІа. Цит. праця.- S. 37. 

334 



і щодо навчання, які були би дискримінаційними стосовно інших 
національностей. Трибунал послався на ст. 39 трактату про засну
вання ЄС, яка проголошує: вільний доступ громадян ЄС до отри
мання освіти -одна з головних умов вільного переміщення людських 
сил у межах території ЄС. 1 Трибунал у мотивуючій частині цього 
вироку дав визначення самого поняття професійної підготовки: 
Це- «будь-яка форма підготовки для набуття кваліфікації у визна
ченій професії або для визначеного виду діяльності, або яка пов'я
зана зі здобуттям особливих осягнень при виконанні такої профе
сії>>. Як бачимо, таке тлумачення є широким і стосується не тільки 
отримання вищої освіти, а й середньої чи середньо-спеціальної. Це . . 
визначення 1 на сьогодНІ не втратило силу. 

Допуск польських громадян до навчання в Німеччині залежить, 

передовсім, від визнання польських свідоцтв і дипломів (ностри
фікація). Правовою підставою для визнання польських атестатів 
зрілості є Європейська Конвенція про урівнення дипломів, які є під

ставою для прийняття до вищих навчальних закладів, прийнятою 
1953 р.2 Дана Конвенція також прийнята 1955 р. Німеччиною і ра
тифікована Польщею 1994 р. На сьогоднішній день польські атеста
ти зрілості, якщо їх отримано після 1994 р. або пізніше, підлягають 
визнанню і прирівнені до німецьких таких самих атестатів. Цей 
атестат не підлягає перевірці в матеріальному розумінні, за винят
ком випадків, коли особа вступає на навчання за спеціальністю, із 
якої необхідні спецімьні пізнання, наприклад, із краєзнавства. 

Визнання таких свідоцтв форммьно відкриває дорогу до на

вчання у вищих закладах Німеччини, хоча мало існує гарантій 
цього. Інакше виглядає ситуація, коли кандидат має німецьке сві

доцтво зрілості. В такому разі він не турбується про визнання його 
свідоцтва, не складає спеціального іспиту зі знань німецької мови. 

Тому багато польських кандидатів на навчання у закладах Німе•І
чини намагаються отримати німецьке свідоцтво про отримання 
середньої освіти в Німеччині. Німецький атестат можна отримати 
також у європейських школах у Польщі. 

Прирівнюються до німецьких свідоцтв про набуття середньої 
освіти польські атестати про закінчення технікумів і професійних 
ліцеїв. Власники цих свідоцтв можуть безперешкодно встуnати до 

1 Timm Sylи'ia. Stidia dla kaZdego - czyli dust~p do studiOw prawniczycl1. dla 
ol>ywateli polskich '" Nicmczech // Edukacja Prawnicza.- 2005.- No 1.- S. 52. 

2 Там само.-· S. 53. 
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німецьких закладів, але за умови, що підтвердять наявність у них 
знань, необхідних для навчання за певною спеціальністю. Підготов
ка до такого іспиту (F eststelluпgsprufuпg) здійснюється німецькою 
колегією при університеті (Studienkollegs). 

Наступною умовою вступу до німецького вищого навчального 
закладу є знання німецької мови. Навчальні заклади Німеччини 
визнають сертифікати, які видає виключно німецький інститут 
Гете. Сертифікати бувають трьох рівнів: Вищого Ступеня - Цент
ральний екзамен (Zentrale Oberstuferiifund), Малий Екзамен і Ве
ликий Диплом (Кleines Deutsches Sprachdiplom, Gro~es Deutsches 
Sprachdiplom). 1 

Якщо кандидат не має жодного з таких сертифікатів, він може 
скласти спеціальний іспит із мовознавства в німецьких навчальних 
закладах (Deutsche Sprachprufund ftir den Hochschulzudana auslan
disch Bewerber). Закінчення німецького колегіуму при університеті 
вистачає для визнання кандидата таким, що володіє німецькою 
мовою. Звільняються від складання такого іспиту тільки власники 
німецьких свідоцтв про отримання середньої освіти. 

Сьогодні кількість польських студентів у Німеччині в серед
ньому становить 3699 осіб.' 

Студенти з держав ЄС мають гарантоване право свободи пе
реміщення в рамках ЄС, це їм гарантовано Директивою 93/96 від 
18 грудня 1993 р. про право проживання студентів. Таке право на
дається також подружжю студента та його дітям. Дозвіл на прожи
вання видається на час навчання і втрачає свою силу після закінчення 
такого. Умовою остаточного зарахування до закладу є підтвердження 
про оформлення медичного страхування та про наявність коштів дЛЯ 
свого утримання. Директива не визначає розміру цих коштів, але це, 
власне, для польських кандидатів часто є проблемою. 
У загальному визнається: якщо студент та його родина не кори

стуються з фонду соціальної допомоги, то він має достатні кошти 
для свого і родини утримання. Директива не вимагає жодних до
кументів, які засвідчили б наявність таких коштів. Для німецького 
міністерства зі справ іноземців (Auslanderbehorde) достатньо ствер
дити наявність у студента стипендії. 

Ця вимога стосується студента, який має намір тільки навчатися 
в Німеччині. Якщо ж студент клопоче про надання йому права 

1 Тітт Svlи1ia. Цит. npauя.- S. 53. 
2 • 
Там само.- S. 54. 
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працювати на час навчання, тоді його правовий статус змінюється. 
Він отримує статус працівника і тим самим має гарантовані інші 
всі права. 

Умови й підстави проходження правової аплікації у Німеччині. 

Саме закінчення навчання в Німеччині, як і в Польщі, не дає права 
працювати за своєю професією, а є лише підставою для допуску 
проходження стажування (аплікації) (Refereпdariat), набуrтя прак

тичних знань. 

Навчання в Німеччині завершується державним іспитом першого 
ступеня ( das Erste iuristische Staatsexaшen), який складається перед 
комісією з міністсрства юстиції (Justitzprufungsaшt). Складання цього 

іспиту є підставою для допуску до аплікації. Цим самим навчання 
в Німеччині відрізняється від польського, де навчання завершується 
написанням магістерської роботи, яка не є державним ісnитом. 
Титул польського магістра не співвідповідне магістру німецького 
(Magister des Rechts). 

На противагу державному іспитові першого ступеня диплом про 
завершення навчання в Польщі не є підставою для проходження 
аплікації. Адвокатська аплікація регулюється на сьогодні декілько
ма законодавчими актами. Це: Закон від 26 травня 1982 р. «Про 
адвокатуру», 1 із змінами 2002 р., Правила проведення конкурсу щодо 
адвокатської аплікації, затверджені Начальною Радою Адвокатури 

28 вересня 2002 р. та Правила проходження адвокатської аплікації і 
складання адвокатського іспиту, затверджені Начальною Радою ад

вокатури 7 червня 2003 р. 2 Адвокатська аплікація триває три з по
ловиною роки. Особа мусить скласти іспит аплікаційний, який nри
ймають окружні палати адвокатів. Конституційний Трибунал 
Польщі своїм рішенням положення Закону «Про адвокатуру» від 
26 травня 1982 р. і Закону про nравових радників, відnовідно до 
яких nалати адвокатів самостійно встановлювали умови набору на 
правову аплікацію, визнав неконституційними, як обмеження сво
боди виконання професії. Складання аплікаційного іспиту ще не дає 
гарантії прийнятгя на аплікацію, палати адвокатури встановлювали 

додаткові вимоги, оскільки було обмаль вільних місць для аплікантів. 
Польські студенти, які закінчили навчання в польських вищих 

навчальних закладах, можуть бути прийняті до аплікації у Німеч
чині, але за умови успішного складання іспиту першого ступеня. 

1 Dz URP.- 2002.- 123.- Р. 1058. 
2 Rojell'ski Michal. Aplikacje prawniczc.·- W .. 2005.- S.41. 
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Для польських випускників, які склали в Німеччині державний іс
пит першого ступеня, нема будь-яких перешкод у встуnі до аплікації. 

Підготовка правників Німеччини перебуває в комnетенції кра
йових органів держави (Bundeslander), які врегульовують nорядок 
прийому до аплікації, ухвалюючи відповідні регламенти. Так, 
в Берліні зобов' язу є «Регламент у питаннях підготовки й прийому 
іспитів у правників» (Ausbildungs- und Prufungsordnung fur Juri
sten). Ці акти подекуди містять норми менш вигідні для польських 
аплікантів, ніж для німецьких. Закордонним аплікантам надається 
статус практиканта, що значно поліпшує його матеріальне стано
вище, але водночас його легше увільнити з аплікації порівняно з 
німецькими аплікантами. 

Порядок вступу до німецької аплікації поляків, які закінчили 
польські навчальні заклади. Титул магістра права в Німеччині не 
визнається за такий диnлом, що дає право вступати до аплікації. 
Інакше виглядає ситуація, коли польський громадянин намагається 
вступити в Німеччині на додаткове навчання чи в докторантуру, 
хоча і тут має відбутися нострифікація польського диnлома маrістра 
права. В цьому випадку той самий диплом визнається Секретаріа
том постійної конференції міністерств культури об'єднаних земель 
ФРН (Sekretariat der Staпdigeп Konferenz der Kulturministerien der 
Lander in der Bundesrepublik Deutschland) як за складання німецько
го ісnиту першого ступеня. Визнання липлома магістра права в Ні
меччині в обмежених випадках базується на договорі між Польщею 
й Німеччиною, який підписано 23 липня \997 р., а вступив у силу 
14 січня 1998 р. 1 Що ж стосується аплікації, то ряд законів Німеччи
ни, наприклад, закон про суди, виключає допуск до аплікації осіб, які 
склали державний іспит першого ступеня поза межами Німеччини. 

Директива 89/48 не має застосування до дипломів юридичних 
вищих навчальних закладів, оскільки такий диплом ще не надає 
права займатися професійною діяльністю. В законодавстві ЄС це 
питання також не вирішено. Тому в різних державах ЄС ці проб
леми розв'язуються по-різному. Втім, в останніх своїх рішеннях 
Трибунал ЄС зайняв позицію, що Німеччина не вправі вимагати 
складання державного іспиту першого ступеня. Про це сказано 
в рішенні від ІЗ листопада 2003 р. по справі Morgeпbcsser. 

Аналогічно французька громалянка клопотала про внесення ії до 

списків адвокатів в Італії, яка отримала юридичну освіту у Франції, 

1 www.huwirn. edu. рІ./ uzn/rfm 
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але не мала ніякого диnлома з Італії, що є обов'язковим для осіб, які 
хочуть стати в Ітмії адвокатом. Занесення особи до цього списку є 
необхідним, щоб встуnити до аплікації. Відмову внести особу до 
реєстру адвокатури, обгрунтовуючи це відсутністю диплома про 
отримання в Італії освіти, Трибунал розцінив як таку, що супере
чить європейському nраву. Трибунал висловив думку, що держава, 

яка приймає, має право вживати заходів, пред'явлений диплом свід
чить про отримання необхідних знань, але ue має відбуватися в 
об'єктивний спосіб. Якщо держава, яка nриймає, звірить диплом і 
переконається, що кандидат отримав аналогічну кількість знань і 
практики, то в такому разі диплом має бути нострифіковано. 

Виконання польськи«и громадяна«и правничих професій у Німеч
чиІІі після здобуття в 11ій освіти. Навчання в Німеччині мусить три
вати принаймні три з половиною роки і може бути скорочено тільки 
тоді, коли виконано умови, необхі11ні 1\ЛЯ складання державного 
іспиту першого стуnеня. Причому, принаймні два роки навчання має 
проходити в Німеччині. Середня тривалість навчання - п'ять років. 
У спішне складання державного іспиту першого ступеня відкриває 
можливість проходження аплікації протягом двох років. Після спли
ву аплікації особа складає другий державний іспит друтоrо ступеня, 

який дозволяє займати посади судді, адвоката, прокурора тощо. 
Польський громадянин, який отримав німецьку освіту, має такі 

самі права щодо можливості займати правові посади, як і громадя
нин Німеччини. 

Також після отримання в Польщі необхідної підготовки має 
право займатися професійною діяльністю в Німеччині. Це стосу
ється насамперед адвокатів і правових радників, які мають там 
право працювати й представляти своїх клієнтів як тимчасово, так і 
постійно. Таке право врегульовано на території ЄС Директивою 
77/249 про адвокатські послуги. Ця директива була перенесена до 
німецького права - Закону про діяльність європейських адвокатів 
у Німеччині (Gesetz нЬеr doe Tatigkeit eшopaischer Anwalte in 
Deutschland) від 9 березня 2000 р. 

Відповідно до цього законодавства, адвокати ЄС прирівнюють
ся до адвокатів Німеччини в частині надання правових послуг у 
Німеччині (ст. 1). Адвокат із країн ЄС свою професійну діяльність 
має здійснювати, користуючись адвокатським титулом, що він 
його дістав у своїй державі (ст. 2). Обов'язковою умовою прийнят
тя до німецької палати адвокатів є рс~страція у відповідних орга
нах своєї держави як адвоката. Питання прийому 110 німецької 
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палати адвокатів вирішує управління юстиції землі. Для цього 
необхідно пред'явити: І) докази приналежності до громадянства 
країни - учасниці ЄС або іншої держави, яка перебуває в Євро
пейському економічному просторі; 2) посвідчення уповноважено
го на те органу, що кандидат є у своїй державі адвокатом, причому 
такий документ не може бути виданий пізніше ніж за три місяці 
до його пред'явлення. Усі документи про прийняття до німецької 
палати адвокатів подаються німецькою мовою (ст. 3). Після при
йому такого адвоката до німецької палати адвокатів управління 
юстиції про прийняття свого рішення повідомляє належні органи 
адвокатури держави, з якої походить цей адвокат, аналогічно 1 

при виключенні такого адвоката з німецької палати адвокатури 
робиться таке повідомлення. Цей закон говорить і про окремі 
обмеження. Зокрема, якщо європейський адвокат надає правові 
послуги, беручи участь у судовому засідання в цивільних чи кри
мінальних справах, у яких клієнт не може сам себе захищати, 
європейський адвокат мусить брати участь разом з адвокатом 
Німеччини. 

Виконання професії адвоката в Німеччині особою з ЄС може 
мати місце після подання клопотання про прийняття до відповід

ної палати адвокатів. Прийняття його до палати адвокатів означає 
одночасно про прийняття його до числа <<європейських адвокатіВ>>, 
хоча така назва є довільною. 

Польський адвокат може працювати в Німеччині як польський 
адвокат, а не як німецький (Rechtsanwalt). Цей титул можуть вико
ристовувати тільки німецькі адвокати. Єдино, що можна зробити, 
це перекласти німецькою мовою: <<polnischer Rechtsanwalt». Дозвіл 
на користування назви німецькою мовою можна отримати тільки 
після кваліфікаційного іспиту або після безперервної роботи в Ні
меччині протягом трьох років. 

Кваліфікаційний іспит (Eigпunasprufuna) є іспитом державним 
другого ступеня, який приймають представники з МІНІстерства юс

тиції. Під час іспиту перевіряється в основному знання своєї про

фесії і здатність до виконання професії адвоката у ФРН. Прово
диться він німецькою мовою і складається з письмової й усної 
частин. 
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Перевірте свої зпаппя 

І. Що вам відомо про порядок під1·отовки юридичних кадрів у ФРН? 
2. Що означає за німецьким законодавством nроходження підготов

чої служби? 
З. Охарактеризуйте nорядок і умови проходження в Німеччині аплі

катури кандидатами для вступу до адвокатури. 

4. З якою мстою на юридичних факультетах проводяться проміжні 
ісnити? 

5. Що таке другий (асесорський) іспит? 
6. Які існують правила щодо 11роходження в Німеччині референда

тури? 
7. Як відбувається складання другого державного іспиту особами, які 

nрагнуть стати адвокатами? 
8. Який головний нормативний акт регулює правовий статус адвока-

тури ФРІ!? 
9. Який існує порядок прийому до адвокатури ФРН? 
1 О. Як здійснюється у ФРН допуск адвокатів до роботи в судах? 
11. Які найголовніщі права та обов'язки адвокатів у ФРН? 
12. Що вам відомо про організацію у ФРН спільних адвокатських 

канцелярій та адвокатських сnілок? 

13. Охарактеризуйте розвиток серед німецьких адвокатів спеціалізації. 
14. Яка організаційна структура німецької адвокатури? 
15. Охарактеризуйте nорядок розгляду дисциплінарних справ на адво

катів. 
16. Що вам відомо про норми nрофесійної етики німецьких адво

катів? 
17. Охарактеризуйте процес інтеграції німецькоі· адвокатури до адво

катських структур Європейського Союзу. 
18. Що таке Європейська Конференція правових фірм та П правовий 

статус? 
19. Який існує порядок прийому адвокатів держав - членів Європей

ського Союзу до адвокатури Німеччини? 
20. Який правовий статус адвокатів, як\ працюють у Німеччин1 без 

встуnу до німецької адвокатури? 
21. Які існують у Німеччині норми і nравила перевірки здатності 

адвокатів із країн Європейського Союзу до виконання nрофесійних обо
в'я·шів? 

22. Що вам відомо про соціаньне страхування адвокатів у ФРН? 
23. Що таке Балонський процес стосовно професійно)· підготовки ні

мецьких адвокатів? 
24. Як здійснюється в Німечtшні нострифікаuія дипломів npo здобут

тя вищої юридичної освіти, набутої у державах Євроnейського Союзу? 
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9. Судове представництво 
у цивільному процесі Німеччини 

Судове представництво в цивільних правовідносинах у ФРН 
може мати місце за законом або на підставі договору, тому і нази
вають два види судового представництва: законне представництво 
і договірне. 

Представництво, яке виникає на підставі прямої вказівки закону, 
регулюється в основному нормами матеріального права. Судове 
представництво, що виникає на підставі прямої вказівки закону, 
поділяється на різновидності: 

- представництво може випливати безпосередньо з матеріаль
ного закону, наприклад, представництво батьками своєї малоліт
ньої дитини. В таких випадках не вимагається для виникнення 
права на судове представництво додаткового будь-якого акта; 

- інколи судове представництво виникає на підставі закону 
і судового чи адміністративного акту. Наприклад, у разі пред' яв
лення позову до недієздатної особи, яка не має законного представ
ника, суд повинен призначити цій особі представника (ст. 57 ЦПК 
ФРН). 

Судове договірне представництво здійснюється адвокатами 
(абз. і ст. 78 ЦПК), а також особами, які мають юридичну освіту, 
ліцензію на здійснення такого представництва і є членами асоціа
ції адвокатів або уповноваженими (Bevolim!ichtigteп) (ст. 79 ЦПК). 
Уповноваженими можуть виступати будь-які дієздатні особи, але 
практично цей вид представництва використовується тільки в 
дільничних судах, оскільки в інших ланках судової системи є пряма 
вказівка закону про обов'язкову участь адвокатів. Навіть у дільнич
них судах у сімейних справах закон вимагає представництва адво
катів (абз. 2 ст. 78 ЦПК). 

Обсяг повноважень у даному випадку визначається нормами 
процесуального nрава, а також змістом доручення. 

Адвокат ФРН nовинен у судовому засіданні підтвердити свої 
повноваження на судове представництво отриманим від клієнта 
дорученням на ведення сnрави (ст. 80 ЦПК). 

Якщо участь у сnраві адвоката є обов'язковою, то в силу закону 

протилежна сторона проявляє ініціативу щодо nеревірки повнова
жень адвоката на участь у справі, в інших випадках. Це обов'язок 
суду (ст. 88 ЦПК). 
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Дійсність доручення не залежить від форми виконання. 
Можливим є підтвердження уповноважень усно в судовому засі
данні чи навіть вистачає мовчазної згоди (stillschweigeпd). 1 Але 
оскільки наявність повноважень доводиться стверджувати в су
довому засіданні, доручення виконується у письмовій формі. 

Наявність доручення означає уповноваження адвоката на вчи
нення всіх процесуальних дій, в тому числі пред' явлення зустріч
ного позову, припинення справи шляхом укладення мирової угоди, 

відмови від позову і визнання позовних вимог, а також стягнення 
судових витрат. Щоправда, в окремих випадках можуть бути певні 
обмеження щоло вчинення адвокатом певних процесуальних дій: 
укладення мирової угоди, визнання позову чи відмови від визнання 
позовних вимог. Якщо ж у справі участь адвоката не обов'язкова, 
то можливі будь-які обмеження його повноважень. 

Адвокат від імені довірителя не тільки вчиняє процесуальні дії, 
а й є адресатом довірителя; судові документи вручаються не сто

рою, а адвокатовІ. 

За законодавством ФРН, сторона може мати декілька судових 
представників, які можуть брати участь і діяти як спільно, так і 
кожен самостійно, про що зазначається в договорі. 

Якщо адвокати, які представляють одну особу, зробили супереч
ливі заяви, то до уваги береться та, яка зроблена пізніше. За умови 
одночасності таких заяв суд може надати перевагу будь-якій з них 
за своїм розсудом2 

Процесуальні дії, вчинені прслставником, вважаються вчине
ними стороноJ_О, якщо остання, яка є також присутньою в судовому 

засщанш, не вщмежуються вщ них 'ІИ не виправить свого представ

ника (ст. 85 ЦПК). Якщо ж суперечність допустили сторона та Гі 
представник, суд вправі за своїм розсудом брати до уваги пояс

нення будь-кого з них. 
ВідноситІ між· представІшкам і довірuтешш. Внутрішні взає

мини між ними регулюються укладеним договором, який має від
повідати вимогам, що містяться R нормах Германського цивільно
го уложення (ЦК). Зокрема, ці відносини регулює ст. 675 ЦК 
«Ведення справ за винагороду>>. 

Відповідно до існуючих правових норм адвокат зобов'язаний 
систематично інформувати клієнта про вчинені ним найбільш важ
ливІ процесуальнІ дії, про отримаш судові документи. 

1 Е.шсее" Н. Г. Цит. nраця.~ С. 536. 
'Там само.~ С. 538. 
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Укладеним договором можуть у межах закону встановлювати

ся додаткові умови цивільної вщповідальності адвоката перед 

клієнтом. По суті адвокат несе відповідальність за допущену 
ним будь-яку недбалість. Розмір відповідальності не обмежується 
вартістю об'єкта спору і може його перевищувати у декілька ра
зів. 1 

Припинення повІІоважень судового представника. Повнова
ження припиняються після виконання всіх процесуальних дій, які 
передбачалося вчинити відповідно до укладеного договору, в тому 

числі і на стадії виконання судового рішення. 
Відмо~а від прийняття позовної заяви судом із причин пору

шення пщсудносп не припиняє повноважень судового представ

ника. Представник вправі після завершення розгляду справи в суді 
першої інстанції отримувати необхідні судові документи, оскар
жувати судове рІшення, але за наявним '{ нього дорученням не 
може брати участь в апеляційній інстанції. 

Повноваження припиняються у випадку, коли таких позбавляє 
адвоката сам клієнт. Для настання правових наслідків припинення 
дії доручення для внутрішніх взаємин між клієнтом і представни
ком достатньо висловленого бажання клієнта у будь-якій формі. 
Але коли мова йде про настання правових наслідків для протилеж
ної сторони, остання має бути офіційно повідомлена про припи

нення повноважень, а у разі обов' язковості участі адвоката - одно
часно з повідомленням про призначення іншого адвоката (абз. І 
ст. 87 ЦПК). 

Довіреність також припиняє свою дію внаслідок смерті повіре
ного. В цьому разі управління юстиції Землі має призначити по 
справі іншого адвоката, на якого покладається обов' язок надати 
правові послуги, обумовлені адвокатом у договорі з покійним 
(ст. 55 Федерального положення про адвокатуру). 

Якщо ж помирає довіритель або у разі втрати ним дієздатнос
ті, доручення не втрачає сили (ст. 86 ЦПК). Після настання смер
ті до пред'явлення позову адвокат може порушити провадження, 

вказуючи позивачами його правонаступників. У подальшому ад
вокат має від них отримати довіреність на ведення справи. 

1 Елисеев Н. Г Гражданекос nроцессуальное право зарубежньІХ стран: 
Учебник.- 2-е изд.- М., 2006.- С. 541. 

2 Там само.- С. 542. 
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Перевірте свої зпаппя 

1. На які види поділяється судове nредставниuтво в Німеччині? 
2. Хто може бути судовим представ11иком? 
3. Якими документами визначається обсяr· новноважень судового nре,ц

ставника? 
4. У якому виді здійснюється оформлення повноважень судового пред

ставиицтва? 
5. Які особливості процесуальних відносин між судовим nредставни

ком та довірителем? 
б. Які основні обов'язки судового представника перел довірителем? 
7. J І ід стави та умови приnинення пошюважень судового представництва. 

10. Адвокат у кримінальному процесі Німеччини 

1. Загальна характеристика кримінального процесу ФРН. До 
історії німецького кримінального процесу. Історію кримінального 
nроцесу можна поділити на nевні історичні етапи: І) иайдавніший1 2) франкський до Карла Великого (768-814), 3) каролінський, 
4) період гуманізації кримінального процесу реформами 1740-
1776 рр., 5) кодифікація й прийняття загальнодержавного Криміна
льно-процесуального кодексу Німеччини, 6) сучасний період удо
сконалення кримінального nроцесу в аспекті новітніх цивілізацій
них теорій. 

На першому етапі розглядом кримінальних і цивільних справ 
займалися загальні народні збори (concilium) nід керівництвом 
обраного ними урядника, якого називали туніном (thuпgiпus) або 

сотником (centeпarius). 
З появою королівської влади розгляд спорів відійшов до його 

компетенції. Від його імені цю функцію виконували його урядни
ки, перш за все,- графи (gravioпcs, graphioncs, comes). 2 

Отже, розгляд справ теnер очолював уже судовий урядник-граф, 
якого призначав король. Саме він оголошував судове рішення та 
займався його виконанням. До складу суду, окрім членів гміни, 
входило сім так званих асесорів або рахімбургів (Rachinburgii), тобто 

1 Кп:)лmІsk; Edmuntl. Wyktad рюсеsн kamcgo austriackiego.- KrakOw, 1891.-
S. 50. 

• .~liн·inski Stanislaw. Proces kamy. Cz<;sc og61na.- W., І 936.- S. І 7. 
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осіб, обізнаних у праві й обраних зборами rміни, які мали опрацю
вати й представити суду проект судового рішення. 

Судовий процес відбувався в публічному місці (in mallo publico ), 
і кожен житель мав право бути присутнім при розгляді справи. 

На етапі каролінському кримінальні справи розглядав суд лав
ників (Schбffengerichte), по другій інстанції суд - королівські 
представники (missi dominici). 1 Останні, зауважимо, вже існували 
за часів Карла Великого. Вони здійснювали наглядові функції за 
відправленням правосуддя на всій території королівства. З часом 
вони перебрали на себе і повноваження порушувати справи проти 
винних осіб у випадку, коли обвинувач відмовлявся це робити. 
Треба думати, що таких випадків було багато, бо згодом вони ці 
функції передали лавникам. 2 

Кримінальний процес цього nеріоду характеризувався точним 
дотриманням обвинувального принципу. Якщо обвинувачений зі
знавався у вчиненні інкримінованих йому дій, то жодного доказу
вання вже не проводилося. Доказування вини розглядалося не як 

процесуальний тягар чи обов'язок, а як право обвинувача. Більш 
того, обвинувач мав право менше доказувати, аніж таке право мав 
обвинувачений, який ніби наділявся привілеєм наводити всілякі 
докази своєї невинуватості. 

У такому процесі сторони наводили докази не для того, щоби 
nереконати суддю у своїй правоті, а з тим, аби представлені докази 
свідчили, що одна сторона перемогла іншу. 

Вже в той час свідки виступали як джерело доказу, але вони ма
ли своїм завданням у процесі непідтвердження фактичних обставин, 
очевидцями яких вони були. Такі свідки могли підтверджувати 
правдивість документів. 

У старонімецькому процесі, як і в інших державах Євроnи того 
часу, застосовувалися такі засоби доказування: присяга очищення, 
яку складав сам обвинувачений або разом із певною кількістю по
мічників (conjuratores, Eidhelfer) і різні форми божш·о суду (поєди
нок, випробування вогнем і водою). Окрім вирішення спорів за 
допомогою кровної помсти чи переговорів між дворами і родина
ми або кланами, у германських народів із раннього періоду історії 
практикується проведення фолькмату (народних зборів). Межі 
юрисдикції фолькмату залежали від з1·оди сторін на розгляд їхнього 

1 Krzymuski Edmund. Цит. лраня.- S. 52. 
2 S!iи·itiski Stanislmi.-'. Uит. праця.- S. 20. 
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спору, на висловлення довіри таким зборам тощо. Якщо сторона 
не бажала, щоб й спір розглядався на фолькмоті, то не існувало 
засобів примусу до виконання рішення фолькмоту. 

У германських племен застосування божого суду було головним 
методом доказування. Основними видами випробовування були 
випробування вогнем і водою, перше - для знатних осіб, друге -
для звичайних людей. За своїм походженням, це випробування 
означало звертання до богів вогню і води. Особи, яких випробову
вали вогнем, nовинні були із зав' язаними очима або босоніж пройти 
по розкалених лемехах плугу або нести в руках розпечене залізо і 
якщо опіки добре заживали, така особа виnравдовувалася. Випро
бування водою nроводилося або в зимній або в гарячій воді. При 
випробуванні в холодній воді особа вважалася невинною, якщо їі 
тіло випливало на поверхню, що означало: вода його не приймає. 
При випробуванні гарячою водою особа визнавалась нсвиною, ко

ли при зануренні їі голих рук і ніг в окріп вона залишалася не
ушкодженою. 

Більш пізній спосіб випробування, який застосовувався переваж
но церквою, полягав у тому, що особа мала з'їсти кусок хліба і си
ру, при цьому промовлялись такі слова: «Господи, закрий шлунок 

uієї людини, щоб вона не могла проковтнути ні кусочка, якщо во
на поклялася неправдиво». Якщо людина не могла проко'втнути 
або утримати в шлунку цей хліб чи сир, вона вважалася винною. 1 

Обряд випробувания вогнем і водою мав визначити вирок Бога. 
Випробування передбачало складання присяги головної та nроміж
них. Наприклад, сторона, яка мала отримати компенсацію за ви
крадену в неї корову, присяrала: <<іменем Господа, перед яким ця 
свята реліквія, так і я звинувачую з повним правом, без шахрайст
ва і обману, без усякого віроломства, що було в мене вкрадено ко
рову, на яку я маю права і яка тепер у відповідача>>. Протилежна 
сторона також складала присягу: <<іменем Господа присягаю, що я 
не був ні при замислі, ні при снраві, ні порадником, ні виконавцем, 
коли незаконно було забрано корову»2 

Цими клятвами ршnочинався судовий спір. Фолькмот ви

рішував, якій стороні дати nраво на складання присяги на до
каз. У nризначений день сторони ставали nеред судом, і сторона, 

якій дозволили скласти присягу, присягала за встановленою фор-

1 БcpJtall Гаро.1ьд Д.ж·. Uит. праця.-· С. 68. 
' Там само. С. 69. 
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мулою. Але для завершення присяги стороні потрібні були по
мічники - компургатори, тобто особи, які під присягою ствср
джували правильність формулювань сторони, що клялася. І своf· 
підтвердження вони також промовляли за встановленою фор
мулою. 

Оскільки усе це здійснювалося за правовими звичаями, увесь 
церемоніал відбувався із застосуванням різних поетичних форм 
висловів та спеціальних жестів та рухів, які слід було виконувати з 
бездоганною точністю. Дослідники стверджують, що саме така 
форма проведення цього церемоніалу полегшувала сприйняття і 
запам'ятовувалась присутніми. 1 

Ось приклад символічного і церемоніального характеру з гер
манського права. Наприклад, земля передавалася символічно: пере
дачею прутика і жмені землі або шапки й рукавиці. Удова, яка хос 
тіла звільнитися від відповідальності за борги свого покійного чо
ловіка, клала ключ від будинку на його могилу.2 

Оскільки характер кримінального процесу тих часів зобов'язу
вав суддю встановлювати не об'єктивну істину по справі, а визна
читися, кому зі сторін він більше довіряє, то після пред'явлення 
обвинуваченим обвинувачення суддя не мав підстав йому не віри
ти доти, доки обвинувачений не спростує обвинувачення. Цим і 
пояснюється той факт, що помічники обвинуваченого складали 
присягу не щодо давання правдивих свідчень, а щодо правдивості 

пояснень самого обвинуваченого. В тій самій площині перебували 
принципи застосування божого суду: якщо обвинувачений не ви
нен, то Бог буде опікою йому при випробовуваннях.1 

Замість відомої апеляції, сторона, яка не погоджувалася із за
пропонованим проектом вироку, могла натомість запропонувати 
свій проект вироку. Такий етап процесу називався оскарженням 
вироку (Urtheilschelte ). 

Подібне оскарження могло викликати судовий поєдинок між 
особою, що оскаржила nроект вироку, і рахімбурrом, який запро
Іюнував такий вирок, або скаржником і шести його помjчниками 
та сімома рахімбургами. Тільки після завершення такого поєдинку 
загальні народні збори ухвалювали той nроект вироку, автор якого 
вийшов nереможцем у поєдинку. 4 

1 Бер.ІtаІІ Гаральд Дж. Цит. праuя.- С. 70. 
2 Там само. 
3 Krzymuski Edmund. Цит. nраня.- S. 53. 
4 Там само. 
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З часом змінюються гюгляди на суть кримінальної процедури, 
спочатку відбуваються зміни на рівні королівських судів, а згодом 

вони торкнулися і низової ланки судів. 
Якщо раніше обвинувачений викликався на суд позовом потер

пілого-позивача (maпnitio ), то тепер видає сам суд наказ (banпitio ). 
Уже на початку ХІ ст. ця нова форма стає правилом.' 

Важливою зміною в кримінальному процесі слід вважати 
оскарження вироку до вищих інстанцій замість влаштування по
єдинків тощо. При надходженні скарги на вирок головуючий 

надсилав своїх гінців до вищої інстанції для отримання нового 
вироку чи до королівського суду (tangaпo reclamatio ad regis defi
nitivam sententiam). 

В окремих випадках суд сам проявляв ініціативу в порушенні 
кримінального переслі;Іування, якщо ніхто не звертався до суду. 
Це були так звані очевидні злочини (inqLІisitio pcr testes). 2 

Кримінальна конституція Кароліни (1532 р.) запровадила важ
ливі зміни як до судової системи, так і до кримінального процесу. 
Уже в передмові зазначалося, що в судах мають засідати мужі, які 
добре знають право (маючи на увазі римське та канонічне право). 
Зрозуміло, що на той час нереальним було забезпечити усі суди 
юридичними кадрами, тому в останній статті Кароліни (ст. 219) 
рекомендується суддям після завершення слідства по справі, у ви
падку, коли вони мають сумнів щодо винесення вироку, шукати 

ІІораІІИ у вищих судах або у спеціалістів юридичних факуJІьтетів 
університетів, або навіть у інших правників. 

За Кароліною, значно змсншусться роль лавників (scabini). 
Останні засідали, ніби для форми, на так званому процесі ( endli
cher Rechtrstag), тобто при публічному розгляді справи, що відбу
вався на вимо1·у обвинувача чи обвинуваченого3 

Суддя мав уже проект вироку, який йому написали вчені
правники, він зачитував цей проект на публічному судовому роз
ГЛЯІ\І і питав кожного лавника почергово, чи вважає такий вирок 
таким, що відповідає праву. На такс питання, відповіІІНО до ст. 93 
Кароліни, вони мусили відповідати ствердно. 

Сам процес, який відбувався до цього урочистого засідання з 
лавниками. то, відповідно ло Кароліни, суддя міг розпочати його зі 

1 Kгzymuski Edm1tnd. Цит. праuя. - S. 54. 
2 Там само. 
-'Там само.- S. 56. 
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своєї ініціативи (ст. 6-1 О) або на вимоту обвинувача (ст. 11 ). В обох 
тих випадках процес мав характер інквізиційний. 

Якщо процес суддя розпочинав за скаргою обвинувача, то 

останній мав у скарзі навести докази свого обвинувачення, тобто 
обгрунтувати підставність обвинувачення. Якщо ж обвинуваченого 
було ув'язнено за скаргою обвинувача, то останнього також три-. . 
мали шд вартою доти, доки ВІН не дасть застави на випадок, коли 

внаслідок судового розгляду його скарга виявиться безпідставною. 
Отже, ця заставав мала компенсувати обвинуваченому спричинен
ня йому моральної шкоди (Schmach uпd Schadeп) (ст. 12). 

Характерною ознакою переродження німецького обвинуваль
ного процесу в інквізиційний є також запровадження катування. 
Втім, катування застосовувалися в кримінальному процесі як засіб 
примусу обвинуваченого визнавати свою вину ще до Кароліни. 
Остання намагалася лише дещо врегулювати сам порядок і умови 
застосування катувань. 1 

Можна припускати, що перед застосуванням катувань до обви
нуваченого суддя в присутності двох судових свідків і секретаря 
суду знайомив обвинуваченого із зібраними проти нього доказами, 
що підгверджували його вину і запитував, чи признається він до 
вини, роз'яснюючи одночасно, що у разі невизнання своєї вини до 
нього буде застосовано катування. Якщо процес було розпочато за 
скаргою обвинувача, суддя ставив щодо цих дій до відома і його. 

Я~шо обвинувачений заперечував свою вину, то суддя пропо

нував йому представити докази на евростування доказів обвину
вача. 

Німецький кримінальний процес від Кароліни до другої поло
вини ХІХ ст. був повністю інквізиційним. Найбільш характерні 
риси цього процесу: 

І. Приватний обвинувач розглядався сшд'Іими органами як 

nростий донощик. 

2. Суддя зобов'язувався однаковою мірою як розслідувати зло
чин, так і захищати обвинува<Jеного. Ця обставина навіть схилила 

австрійського законодавця в 1788 р. до позбавлення обвинуваче
ного права на захисника в першій інстанції розгляду справи, вва
жаючи, що його інтереси достатньою мірою "Захищає суд. 

3. Головним завданням судді було встановлення об'єктивної 
істини й оцінка їі відnовідно до теорії доказів. 

1 К!7упшskі Edmшul Цит. праця.-·· S. 57. 
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4. <<Царицею доказію> продовжувало бути визнання обвинува
ченим своєї вини. За наявності доказів на вчинення ним злочину 
суддя повинен робити все можливе, щоби обвинувачений визнав 
свою вину. 

5. Окрім виправдального і засуджуючого запроваджується ви
рок посередній, коли виноситься вирок до появи нових доказів 
(absolutio аЬ instantia). 

Період появи гуманістичних теорій у кримінальному процесі, 
які гостро піддавали критиці теорію доказів в інквізиційному про
цесі, а особливо застосування катувань як засобу примушування 
визнавати свою вину обвинуваченими примусило уряди німецьких 
держав по-новому підійти до реформування свого кримінально
процесуального законодавства. 

У німецькому кримінальному процесі катування скасовувалося 
нерішуче і повільно. Так, вперше катування було заборонено в Прус
сії Кабінетним Ордером Фрідріха Великого в 1740 р., в Австрії -
1776 рї у Вюртенберзі- 1806 р., у Ганновері- 1822 р., у Готі-
1828 р. 

Німецькі держави відмовлялися від такого типу процесу, який, 
за визначенням М. М. Полянського, устами суду говорив: <<Ви, які 
сюди входите, облиште надію назавжди».' 

Після об' єднання Німеччини розпочато роботу щодо уніфіка
ції законодавства. Внаслідок проведення загальнонімецької ко
дифікації кримінально-процесуального законодавства в 1877 р. 
було прийнято Кримінально-процесуальний кодекс (Strafprozes
sordnung). Разом із законом про судоустрій Кодекс було запрова
джено в житrя, згідно з яким діяв обвинувальний тип процесу. 
Кримінальне переслідування поділялося на стадії: процес поперед
ІІ ій (Vorverfahren), який складався з дізнання підготовчого й вступ
ного слідства, процес перехідІІий, який охоплював підготовку до 
судового розгляду справи (Zwischenverfahren), а також головний 
процес (Hauptverfahren)- розгляд справи в судовому засіданні. 

Процес був усний, гласний і безпосередній. Запроваджувалася 
вільна оцінка судових доказів. 

Подальші зміни кримінального процесуального законодавства 
Німеччини були nов'язані, головним '!Ином, із nотребами караль-

1 S6jka-Zieliilska Katш·zyna. Historia prawa.- W ., 1993.- S. 343; Фи.7и.но
нов Б. А. Защитник в германеком уголовном процессе.- М., 1997.- С. ІЗ. 

2 Полянекий 11. 11. ВоnросЬІ теории совстского уголовного процесса.- М., 
1956.- С. 31-32. 
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ної політики, посиленням репресій для придушення революційного 
руху. 

Перші спроби провести реформу кримінального процесу Ні
меччини були ще на початку ХХ століття. Комісія імперського 
міністерства юстиції, створена в 1902 р. для розробки нового Кри
мінального процесуального кодексу, опублікувала в 1905 р. «Про
токоли комісії по реформі кримінального процесу», а в 1908 р. 
«Проект кримінального процесуального кодексу і зміни закону 
про судоустрій». Основні пропозиції комісії зводилися до ліквіда
ції суду присяжних, до відмови від рішення про гласність судового 
процесу, а також про регулювання деяких питань, пов'язаних з 

участю шеффенів у розгляді кримінальних справ земельним судом 
по першій інстанції, інститутом апеляції та присяги. 

Пізніше, в 1920 р. опубліковано другий проект КПК, розробле
ний відомим процесуалістом, професором Берлінського універси
тету Я. Гольдшмідтом. Його основна ідея відображала погляди 
ліберальної буржуазії, складалася з ліквідації інквізиційних еле
ментів та послідовного проведення в усіх стадіях процесу принци
пу змагальності під впливом англійського кримінального процесу. 
Згідно з цим процесом, скасовували інститут попереднього слідст
ва. Здійснюючи кримінальне переслідування, прокуратура й полі
ція повинні були звертатися до дільничного судді, коли було по
трібне закріплення тих чи інших доказів або застосування заходів 
процесуального примусу. На судовому слідстві суттєво змінилися 

права головуючого в судовому засіданні, а сторони наділялися до
сить широкими повноваженнями щодо надання й дослідження до
казів. Така організація кримінального процесу спричинила різку 
критику, проект не дістав підтримки, і ця спроба реформи кримі
нального процесу заюнчилася невдачею. 

Для придушення революційних вистуnів німецького пролета
ріату в листоnаді 1918 р. німецька буржуазія, поряд із відкритим 
терором військ і поліції, досить широко застосовували судову ро'3-
праву за допомогою особливих судів, наприклад, так званих на
родних судів, створених І б листопада 1918 р. 

Ці нормативні акти не тільки регулювали порядок організації 
надзвичайних судів, а й вміщували чимало процесуальних норм, 
які встановлювали прискорене судочинство. Суть цього судового 

провадження полягали в тому, щоб позбавити обвинуваченого 
важливих процесуальних nрав, довести до становища безправного 
об'єкта покарання з метою швидкого засудження. 
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До цього ж часу належить і постанова <<Про судове проваджен
ня і кримінальне судове провадження» від 4 січня 1924 р., відома 
в історії німецького процесу як реформа Еммінгера. Ця реформа 
мала за основну мету спростити кримінальний процес. 

За згаданими законами, суддя дільниці й суд шеффенів одер
жали право розглядати певну категорію кримінальних справ у по
рядку прискорсного судочинства, не потребуючи представлення 
обвинувального акта, прийняття рішення про відкриття судового 
розгляду, дотримання встановленого законом строку виклику 

обвинуваченого в суд, та визначати обсяг досліджування доказів 
на свій розсуд. 

На початку 30-х років у сфері кримінального процесу знов були 
проведені реакційні зміни, однією з них була надзвичайна поста
нова «Про забезпечення господарства та фінансів у боротьбі з по
літичними ексцесамИ>> від 6 листопада 1931 р., які надали імпер
ському уряду можливість організовувати особливі суди. Вони були 
передбачені постановою <<Про створення особливих судію> від 
9 серпня 1932 р. 

Характерними ознаками провадження в особливих судах були: 
ніквідаuія попереднього слідства; винесення рішення про відкрит
тя судового розгляду; скорочення строку виклику обвинуваченого 
до суду; заборона оскарження вироків. 

Згідно з постановою <<Про створення особливих судію> від 
23 березня 1933 р., в окрузі кожного вишого земельного суду 
створено особливий суд. 

Під час фашистського режиму було прийнято ряд постанов про 
спрощення кримінального процесу. Серед них значне місце займає 
посТанова <<Про заходи у сфері судочинства і кримінального про
ц~» від 1 вересня 1939 р. Цією постановою були ліквідовані суди 
шеффенів і присяжних; скорочено кількість суддів у кримінальних 
пІ!Латах земельного суду 4-ма; надання права імперському міні
сtерству юстиції в адміністративному порядку змінювати судову 
систему; розширено можливість прискореного провадження ви
дання одноособовим дільничним суддею наказу про покарання; 
обмежено право оскарження вироків загальних суддів; звужені ос
нови перегляду вироків, які набрали законної сили. 

Після утворення в 1949 р. ФРН проведено значне реформування 
усього кримінально-процесуального законодавства Німеччини. 
Так, 12 вересня 1950 р. бундестаг прийняв Закон «Про відновлення 
<"JІІІОсті права в галузі судочинства, цивільного й кримшального 
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судочинства та податкового права>>, який увів на територію ФРН 

німецький КПК 1877 р. у редакції від 12 вересня 1950 р. 
Цим законом було внесено окремі зміни й доповнення. Зокрема, 

заборонено застосування незаконних методів допиту обвинуваче
них і свідків, врегульовано деякі питання стосовно приведення до 

прис~ги свідків, участі експертів у судовому засіданні, в обrрунту
ваннt у вироку призначення покарання. 

Окремі зміни й доповнення були внесені в КПК «Третім зако
ном про зміни в кримінальному праві>> від І О серпня 1953 р. Зок
рема, він передбачив обов'язок суду та органів попереднього роз
слідування роз'яснювати учасникам процесу право на оскарження 

ними рішень, обов'яЗок прокурора за деяких обставин повідомля
ти обвинуваченому мотиви закриття кримінальної справи. Але ці 
зміни не могли вирішити проблем кримінального процесуального 
закону, прийнятого ще в кінці минулого століття. У 1960 р. уряд 
підготував проект Закону «Про зміни в кримінальному судочин
стві й судоустрої>>. 

Після неодноразових обговорень (1961, 1962, 1963 рр.) бунде
стаг 19 грудня 1964 року прийняв Закон <<Про зміни криміналь
ного судочинства й судоустрою, названий <<Мала реформа кримі
нального процесу ФРН>>. Цей закон сформулював основи поперед
нього арешту; установив шестимісячний строк тримання під вартою; 
увів обов' яз ко вий допит підозрюваного на дізнанні; надав право 
обвинуваченому після закінчення дізнання і до попереднього 
слідства через захисника знайомитися з матеріалами справи, за
являти клопотання про витребування доказів; увів додаткові під
стави для обов' язково го захисту; розширив права захисника на 

усне й письмове спілкування з обвинуваченим, який перебуває 

під вартою. 
Згодом, 20 грудня 1974 р. було прийнято Закон «Про реформу 

кримінального процесуального права». Цей Закон скасував норми 
кримінального nроцесу, які регулювали закінчення попереднього 

розслідування і надавали право обвинуваченому за участю захис
ника знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, про
сити прокурора про додаткове заслуховування, тобто важливі пра
ва обвинуваченого на захист, які були передбачені <<Малою рефо
рмою кримінального процесу ФРН>>. 

Кримінально-процесуальний кодекс (Strafprozessordnang), nри
йнятий в 1877 р. і сьогодні діє в редакції від 7 квітня 1987 р. 
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з останніми змінами від 20 грудня 1999 р. 1 Кодекс складається із 
семи книг, що містять 473 статті: 

І. Загальні положення (статті 1-150); 
2. Провадження в першій інстанції (статті 150--295); 
3. Оскарження судових рішень (статті 29~358); 
4. Відновлення провадження, закінченого вироком, що набрав 

законної сили (статті 359-373); 
5. Участь потерпілого в процесі (статrі 374-406); 
6. Особливі види провадження (статті 407--448); 
7. Виконання вироку й витрати провадження (статrі 449--473); 
КПК закріпив найголовніші постулати процесу: 
І. Незалежність суддів; 
2. Розподіл функцій обвинувачення та вирішення кримінальної 

справи; 

3. Створення самостійної прокуратури; 
4. Гласність та усність судового розгляду; 
5. Участь у кримінальному правосудді народних представників 

(шеффенів і присяжних); 
6. Заборона «nовороту до гіршого»; 
7. Вільна оцінка доказів; 
8. Захист прав і свобод особи від зловживань і свавілля в кримі

нальному судочинстві. 
Кримінальний процес ФРН за своєю формою належить до змі

шаного континентального процесу із самостійною стадією поперед
нього слідства. Сьогоднішній кримінальний пропес Німеччини -
це тип обвинувального процесу, який qутливо реагує на усі цивілі
заційні зміни не лише в німецькому суспільстві, а й у співтовари
стві ЄС, постійно реформуючи кримінальну процедуру насамперед 
лід кутом зору охорони прав і свобод людини й громадянина. 
Водно'!ас, у правовій літературі відзначається, що захисник у ні
мепькому кримінальному процесі не займає центрального місця, 
яке він займає, наприклад, в англосаксонському кримінальному 
процесі. КПК ФРН лише фраrментально регулює його щ~ава та 
обов' язки в процесі судового розгляду кримінальної справи.2 

Більш того, у 70-х роках ХХ ст. відбувається деяке звуження 
прав захисника у кримінальному процесі. Так, відповідно до Зако
ну «Про доповнення першого закону про реформу кримінально-

1 Уголовно-процсссуа.1ьньLЙ кодекс Федеративной Ресnублики Герма
нии;- М., \994. 

- Гуценко К. Ф .. Головко Л. В., Филшшнов Б. А. Цит. праця.- С. 433. 
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процесуального права>> від 20 грудня 1974 р. запроваджено до 
КПК невідомий раніше німецькому процесу інститут усунення за
хисника з процесу. Захисник усувається від участі у справі, якщо 
він серйозно підозрюється у співучасті у злочині, який є предме
том розгляду суду (ст. 138а КПК). У справах про державні злочини 
(наприклад, загроза для обороноздатності країни, зрада Батьків
щині, загроза зовнішній безпеці) захисник може бути усунутий з 
процесу на тій підставі, що його участь може становити небезпеку 
для ФРН (ст. 138Ь КПК). Рішення про виключення захисника з 
процесу приймає Вищий земельний суд. Якщо з процесу усувався 
захисник, який вже брав участь у справі, то в такому випадку об
винуваченому надавався захисник за призначенням (ст. 140 КПК). 

Відловідно до вимог ч. 1 ст. 238 КПК, керівництво розглядом 
справи, допит обвинуваченого і проведення судового слідства 
здійснюється головуючим. Тільки з його згоди судді і шемени, що 
входять до складу суду, прокурор, захисник можуть ставити пи

тання підсудному, свідкам, експертам (ст. 240 КПК). Зазначені 
особи можуть тільки ставити питання, але не допитувати. На лід
ставі ст. 24\ КПК головуючий за власним розсудом може заборо
нити прокуророві чи захисникові ставити питання свідкам і екс

пертам, якщо вони, на його думку, зловживають таким правом, 
а також відхилити питання. 

По суті, головуючий несе тягар доказування вини підсудного, 
відбувається суміщення функцій обвинувачення й розгляду справи.' 

2. Адвокат в кримінальному nроцесі ФРН. 
Адвокат - представник потерпілого. Адвокат може представ

ляти інтереси потерnілого у кримінальному процесі ФРН у спра
вах як приватного, так і публічного обвинувачення. Приватний 
обвинувач може брати участь у справі разом з адвокатом або 
письмово уловноважити представляти його інтереси. 

Приватиому обвинувачеві та його представникові ловідомлення 
про судовий розгляд вручається за тиждень до його початку. По
терпілий має право ознайомитися з матеріалами справи, але не 
безпосередньо, а тільки з допомогою адвоката. 

Приватне обвинувачення на будь-якій стадії провадження може 

бути відкликане, якщо цього бажає потерпілий. Але якщо допит 

лідсудного в суді першої інстанції розпочався. то відкликання 
можливе лише за згодою підсудного. 

1 Гуценко К. Ф., Гтовко Л. В .. Фu.шІюІюн Б. А. Uит. праця.- С. 434. 
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У справах про злочини, якими потерпілому заподіяно шкоду і у 
38'язку із якими порушено публічне обвинувачення, потерпілий 
може приєднатися до публічного обвинувачення як співобвинувач. 
<rаке об'єднання можливе на будь-якій стадії провадження в спра
ві, в тому числі й після винесення вироку - для його оскарження 
(ст. 395 КПК). Письмова заява про приєднання подається до суду. 
Лравомірність приєднання вирішує суд, заслухавши думку проку
fj>ра, а в окремих випадках- і обвинуваченого. 

~к і в справах приватиого обвинувачення, потерпілий може 
., QСОбисто брати участь у суді або ж письмово уповноважити на це 
адвоката. Згідно зі ст. 395 КПК, таке право він має й на більш ран
ній стадії провадження - після порушення публічного обвинува
чення. 

І потерпілий, і адвокат після приєднання до нього вправі заяв
ляти відвід судді та експерту,· ставити запитання, оскаржувати 
розпорядження головуючш·о, порушувати клопотання про витре

бування доказів, робити заяви з приводу поданих доказів, виголо
шувати в судових дебатах заключну промову (ст. 397 КПК). 

Якщо фактичні й праврві обставини справи є складними і потер
пілому не під силу самостійно відстоювати свої інтереси, то йому 
як співобвинувачу, за його клопотанням, мають бути виділені 
кошти, пов'язані із залученням адвоката (за тими ж нормами, що й 
у цивільних справах). Клопотання про це може бути порушено пе
ред заявою про приєднання. Питання про виділення коштів на 

процесуальні витрати вирішує суд, рішення якого оскарженню не 
.nідлягає. 

За ст. 406 КПК адвокатові дозволяється бути присутнім при до
питі потерпілого судом або прокуратурою. Він може заперечувати 
проти певних запитань потерпілому, а також подавати клопотання 
за погодженням із потерпілим про розгляд справи в закритому су
довому засіданні. Крім повноважень, зазначених у ст. 406 КПК, 
адвокат може бути присутнім при судовому розгляді (у тому числі 
й закритому). 

Потерпілий-співобвинувач незалежно від прокурора може 
оскаржити вирок. Завдання адвоката в цьому разі - допомогти 
потерпілому правильно скласти і своєчасно подати скаргу на 
судове рішення. Якщо апеляцію подав тільки потерпілий-спів· 
обвинувач, а на розгляд справи в апеляційній інстанції не з'я
вився ні потерпілий, ні його адвокат, то вона залишається без 
розгляду. 
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Адвокат може представляти інтереси потерпілого у криміналь
ному процесі ФРН у справах як приватного, так і публічного об
винувачення. Приватний обвинувач може брати участь у справі 
разом з адвокатом або письмово уповноважити представляти його 
інтереси. 

Виходячи зі змісту ст. 137 КПК (Strafprozessordпung), німецька 
правова література по-різному характеризує правове становище 
захисника у німецькому кримінальному процесі. Коротко можна 
було б усі позиції дослідників із питання правового становища за
хисника у кримінальному процесі звести до такого: І) захисник є 
представником обвинуваченого; 2) помічником обвинуваченого: 
З) помічником обвинуваченого і суду; 4) помічником обвинува
ченого і суду залежно від виду захисту; 5) правове становище 
захисника в процесі має конституційний характер; 6) органом 
правосуддя, що визначає його правовий статус у кримінальному 
процесі.' 

Захисник - як представник обвинуваченого. Одна з існуючих 
у Німеччині теорій щодо місця й ролі захисника у кримінальному 
процесі полягає у тому, що він є представником (Vertreter) обви
нуваченого, як і повноважним представником сторони в криміналь
ному процесі.2 Хоча, якщо бути точним, то до німецького кримі
нального процесу поняття сторін не застосовується, прокурор не 
перебуває з обвинуваченим у рівних процесуальних умовах, він 
наділений значними владними державними повноваженнями. 

Неприйняття у німецькому кримінальному процесі поняття 
«сторіН>> веде до відмови принципу змагальності сторін. У право
вій літературі неможливість існування змагальності у процесі по
яснюється закріпленням у КПК порядком судового розгляду 

справи. Так, відповідно до ст. 244 КПК, керівництво усією про
цедурою розгляду справи, допиту обвинуваченого й судового 
слідства здійснює головуючий у справі. Оскільки судовий роз
гляд відбувається не як змагання сторін, а суд самостійно і неза
лежно від надання доказів і клопотань учасників процесу пови

нен установити істину, то судове провадження не мІстить еле

ментів змагальності.3 

1 Kulesza Се:::шу. EfcktywnoSC udzialtІ obroflcy w proccsie karnym w 
pcr'\Pektywic prawnopor6wnawczej.- Zakamyczc, 2005.- S. 66-76. 

- Фи:Іuмонов Б. А. Цит. праця.- С. 16. 
3 Гуцеико К. Ф., Голот.;о Л. В., Фили.ноио~ Б. А. Цит. праця.---- С. 387. 
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КПК не дає визначення поняття обвинуваченого. У ст. 157 КПК 
є щодо uього лише дві конкретні проuесуальні фігури: особа, про
ти якої прокурором висунуте обвинувачення (позов), й особа, що
до якої прийнято судом рішення про відкриття головного судового 

провадження (наше- віддання до суду). 
Обвинувачений має право на будь-якому етапі проце<:у корис

туватися послугами захисника, який допускається до участі в 
справі зі стадії попереднього слідства до початку допиту обвину
ваченого суддею, котрий вирішує питання про підставність арешту 
з підозрою у вчиненні злочину (ст. 137 КПК). 

Запросити захисника для участі в справі може як сам обвинува

чений, так і його законний представник. Для захисту може бути 
запрошено й декількох захисників, але не більше трьох (ст. 227 
КПК). КПК не дозволяє захищати одному захисникові одночасно 
кількох осіб (ст. 146 КПК). 

До середини 70-х років ХХ ст. кількість захисників обвинува
ченого не обмежувалася. Вважається, що залучення декількох за
хисників рекомендується для великих кримінальних справ або у 
випадках, коли необхідні пізнання в декількох галузях економіки 
тощо. У німецькому парламенті при обговоренні проекту другого 
закону про реформу кримінального проuесу і в рішеннях Феде

рального конституційного суду відзначалося, що при розгляді 
складних справ траплялися випадки участі великої кількості захи
сників, які в процесі відчували свою перевагу щодо суду. Нерідко 
судді були безпорадними протистояти напливу клопотань захис
ників. Наслідком було затягування процесу. 

Але і такі зміни щодо кількості захисників у процесі не виклика
ли особливого захоплення з боку суддів і прокуратури. Як зауважив 

генеральний прокурор ФРН, на жаль, знову слід констатувати, що 

захисники вміють більш віртуозно грати на клавішах .кримінально
процесуального кодексу, юж суддІ 1 головуючІ в справІ. 

Федеральний конституuійний суд визнав, що обмеження кіль
кості захисників у кримінальному процесі відповідає Конституuії 
ФРН і не суперечить ст. б Європейської конвенuії <<Про захист 
прав людини й основних свобод>> від 4 листопада 1950 р. 

Закон передбачає можливість участі захисника в проuссі за вибо
ром обвинуваченого (ст. 137 КПК) і за призначенням (ст. 141 КПК). 

1 Фu.'mдюнов Б. А. Цит. нраця.- С. 60. 
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Якщо обвинувачений не обрав собі захисника, а відповідно до ви
мог ст. 140 КПК участь у справі є обов'язковою, в такому випадку 
головуючий у справі призначає захисника. Обвинувачений може 
пропонувати головуючому призначити захисника, до якого він має 

певний рівень довіри. Головуючий з таким побажанням може пого
дитись, якщо uьому не будуть перешкоджати <<важливі обставини». 
Цими важливими обставинами можуть бути певні припущення суду 

щодо недоuільності участі певного захисника, наприклад, у справі 
про тероризм, коли є підставна інформація про якийсь зв' язок із те
рористичною організанією. Або коли не зв'язано з необхідністю 

довго очікувати на повернення захисника з відпустки тощо. 1 

Захисник - як представник обвинуваченого - займає щодо 
нього незалежне становище, і обоє діють самостійно. При цьому 
розмежовується: чи захисник бере участь за угодою чи за призна-

. ' 
ченням.~ 

Ця позиuія дістає своє підтвердження і в законі. Так, від
повідно до ст. 234 КПК, судовий розгляд може відбуватися й за від
сутності обвинуваченого, останній має право представляти свої 
інтереси через захисника, надавши йому письмові повноваження. 
Проте, ця концепція піддається гострій критиці рядом процесуалі
стів, які стверджують, що захисник не може бути в кримінальному 
проuесі представником обвинуваченого, оскільки КПК у багатьох 
випадках вимагає особистої участі обвинуваченого під час здійс
нення певних процесуальних дій. Наприклад, коли мова йде про 
перший допит обвинуваченого чи у випадку. коли ст. 230 КПК 
прямо вимагає присутності обвинуваченого при судовому розгляді 
кримшальної справи. 

Засаднича КПК вимагає присутності обвинуваченого в інтере
сах як його захисту, так і з метою встановлення істини у справі, й 
випадки відсутності підсудного в судовому засіданні тлумачаться 
Верховним судом ФРН дуже вузько.3 

Водночас у захисника с права, якими не наділений обвинуваче
ний. Наприклад, обвинувачений не може сам знайомитися з мате
ріалами справи (ст. 147 КПК), не має права на перехресний допит 
(ст. 239 КПК), права ставити питання іншим співучасникам злочи
ну (ст. 240 КПК). 

1 Филzшонов Б. А. Цит. праuя.- С. 61. 
2 Там само.- С. 1 6. 
3 Там само.-· С.17. 
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Сьогодні фактично теорія, згідно з якою захисник у криміналь
ному процесі є представником обвинуваченого, відходить до історії. 
До Другої світової війни як у Німеччині, так і в інших державах 
Європи більшість теоретиків адвокатури вважала захисника у кри
мінальному процесі представником обвинуваченого, за винятком 
участі захисника за призначенням. В останньому випадку захисник 

мав значно ширший обсяг прав порівняно з обвинуваченим, тому 
захисника не відносили до представника обвинуваченого. Адже 
захисник міг вчиняти процесуальні дії самостійно і навіть всупе
реч волі обвинуваченого, якщо таке було в інтересах останнього. 1 

Як захисники можуть бути запрошені адвокати, допущені в од
ному із судів округу, а також викладачі вищих юридичних навчаль
них закладів. Інші особи, запрошені обвинуваченим, можуть бути 
допущені тільки з дозволу суду (ст. 138 КПК). 

Адвокат, запрошений як захисник, може за згодою підсудного 
передати захист стажисту - особі, яка має вищу юридичну освіту і 
склала перший іспит на придатність до юридичної служби (ст. 139 
КПК). 

Захисниками можуть бути в кримінальному процесі викладачі 
права німецьких вищих навчальних закладів, у тому числі і техніч
них. Інші особи можуть брати участь у процесі тільки з дозволу 
суду, якщо має місце обов'язкова участь захисника, а обраний за
хисник не належить до кола осіб, які можуть бути захисником. Та
кий захисник може брати участь у справі лише спільно з профе
сійним захисником (ст. 138 КПК). Це положення практичними 
працівниками тлумачиться вузько, якщо особа не є адвокатом, 
якто вона навіть юрист, то вона не володіє, як зазначив в одному 
зі своїх рішень Вищий земельний суд Карлсруе, вимогами особли
вої здатності здійснювати захист у кримінальних справах. 2 

Захисниками за призначенням можуть виступати адвокати, які 
доnущені до роботи в одному із судових округів. Призначення 
здійснюється головуючим у справі. Це стосується не тільки пер
шої, а й апеляційної інстанції. Допускається призначення захисни
ком за обов'язкової участі захисника в справі, стажистів-юристів, 
які пройшли стажування не менше 15 місяців. 

Обов'язкова участь захисника в кримінальному процесі буває 
ДВОХ ВИДІВ: 

1 Kulesza Сеzшу. EfektywnoSC udzialu оЬrобсу w procesie kamym w pers
pektywic prawnopor6wnawczcj.- Zakamycze, 2005.- S. 67. 

2 Филzшопов Б. А. Цит. праця.- С. 62. 
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І. Коли судовий розгляд у першій інстанції здшснюється у 
Вищомуземельному суді або земельному суді; якщо обвинуваче
ного звинувачують у вчиненні злочину; коли може бути винесено 

вирок на заборону професії; коли обвинувачений перебуває nід 
арештом не менше трьох місяців і не менше ніж за два тижні до 
початку судового розгляду був звільнений з ув'язнення; якщо за 
висновком експерта обвинувачений за своїм психічним станом 
здоров' я може бути поміщений до nсихіатричної лікарні; якщо об
винуваченому загрожує застосування заходів виправлення і безnе
ки; коли усунуто з процесу захисника. 

2. Друга група випадків обов'язкової участі в процесі захисни
ка передбачає наявність певних обставин у справі. Відповідно до 
абзацу 2 ст. 140 КПК,' головуючий призначає захисника у зв'язку з 
тяжкістю злочину або складністю справи, коли зі справи очевидно, 
що обвинуваченому буде складно себе захищати, або у виnадку, 
коли потерпілий має адвоката. Призначаючи захисника, голова 
суду добирає його, як правило, із числа адвокатів, допущених до 
nрофесійної діяльності в суді даного округу. Обвинуваченому на
дається можливість протягом певного строку самому запросити 
конкретного адвоката. 

Якщо відсутні підстави для призначення захисника, то обвину
ваченому можуть надавати безоплатну правову консультацію. 
Відповідно до закону від 18 липня 1980 р. «Про юридичні кон
сультації й захист для малозабезпечених громадяН>>, передбачено 
створення консrльтаційних пунктів, де можна безоплатно отрима
ти інформацію. 

На першому допиті обвинуваченого інформують не лише про 
те, яке протиправне діяння йому ставиться у вину, якими нормами 
кримінального права воно передбачене, а й про те, що, за законом, 
він вправі висловити свою думку з приводу змісту обвинувачення 
або взагалі не давати показань, а також те, що він у будь-який час, 
в тому числі і перед першим допитом, може спілкуватися із захис
ником, якого він обрав. 

Захисник може бути присутнім не тільки при допиті обвинува
ченого, а й при здійсненні інших слідчих дій, зокрема, при прова
дженні оглядів, допитів свідків та експертів. 

Відповідно до ст. 169 КПК, якщо прокуратура на основі зібра
них доказів хоче пред'явити публічне обвинувачення, вона зазна-

І ; 
Филимонов Б. А. Цит. праця.- С. 65. 
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чає в матеріалах слідства про його закінчення й інформує обвину
ваченого про суть пред'явленого обвинувачення. Після цього за
хисник має право ознайомитися з матеріалами справи і речовими 
доказами. До офіційного завершення слідства захисникові може 
бути відмовлено у ознайомлені із справою чи окремими докумен
тами, а також речовими доказами, якщо це може зашкодити слІд

ству. Виняток становить ознайомлення у будь-якому стані справи 
з протоколами допитів обвинуваченого, а також інших слідчих дій, 
при провадженні яких захисник був присутній або мав право на це. 

На прохання захисника йому дозволяється (якщо цьому не пере
шкоджають важливі причини) узяти матеріали справи, за винятком 

речових доказів, для ознайомлення поза офіційною установою. 
Захисник, як і підсудний, викликаються до суду врученням 

письмового повідомлення не менш як за тиждень до початку судо
вого розгляду. Якщо цього строку не витримано, вони можуть ви

магати перенесення дня розгляду справи (ст. 228 КПК). 
Під час судового слідства захисник бере участь у дослідженні 

доказів - в допиті свідків, у тому числі за місцем їх перебування, 
якщо вони з важливих причин (тривала хвороба, похилий вік) не 
могли прибути у судове засідання, в допитах експертів підзахис
ного, інших підсудних, в огляді документів та речових доказів. Пі
сля виконання кожної судово-слідчої дії захисник має право ви
словити свою думку з приводу цих дій та їх результатів. Його дум
ка враховується, зокрема, при вирішенні витання про заміну 
допиту свідка, експерта або іншого обвинуваченого оголошенням 
судлею протоколу попереднього їх допиту (ст. 245, 251, 257 КПК). 

Після закінчення судового слідства захисник має право висту
пити з промовою і висловити суду своє бажання вирішення кримі
нальної справи. 

Захисник є також активним суб'єктом кримінального процесу 
на етапі оскарження судових рішень. Кримінальному процесу 
ФРН відомі три форми оскарження судових рішень: апеляція й ре
візія судових рішень (вироків), які не набрали чинності, та окрема 
скарга - на ухвали суду і постанови судді. В інтересах свого підза
хисного адвокат може скористатися будь-якою з цих форм оскар

ження. Він може також відкликати свою скаргу, але тільки за на
явностІ ясно вираженої на це згоди підсудного. 

У захисті інтересів підсудного важливе місце відведене участі 
захисника у відновленні справ, в яких вироки набрали чинності, за 
нововиявленими обставинами. 
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Апеляція подається на вироки нижчестоящих судів, до компе
тенції яких віднесено розгляд справ про злочини, за які покарання 
не може перевищувати трьох років позбавлення волі. У цих випад
ках, крім апеляції, можлива ще й ревізія, а в решті випадків, щодо 
вироків судів земель, їх верховних судів, допускається тільки реві
зія. Вирок, винесений апеляційним судом, захисник завжди може 
оскаржити шляхом ревізії (ст. 333 КПК). 

Основна відмінність цих двох форм оскарження в тому, що 
апеляційне провадження є можливим як за фактичними, так і за 
правовими підставами (ст. 318 КПК), а ревізія -лише у разі пору
шення .закону - матеріального чи процесуального або обох одно
часно (ст. 337 КПК). 

Суду апеляційної інстанції адвокат може подати нові докази, 
а суд при формуванні списку свідків й експертів, які підлягають 
виклику в судове засідання, має включити до нього й осіб, які на
звані в апеляційній скарзі. 

Захисник бере участь у дослідженні доказів, а потім виступає 
із заключною промовою, висловлюючи свої міркування й пропо
зиції щодо вирішення справи апеляційною інстанцією. Остання 
не має права приймати рішення, яким погіршувалося б станови

ще підсудного. 

Як і апеляційна, ревізійна скарга (ревізія) подається у письмо
вому вигляді або й зміст заноситься до протоколу канцелярії суду 
протягом тижня після виголошення вироку або вручення його 
копії підсудному, який був відсутній під час виголошення. Своє
часна подача ревізії зупиняє набрання чинності оскарженим виро
ком. У ревізії захисник має заявити, у якій частині він оскаржує 
вирок, тобто заявити ревізійне клопотання, а також обгрунтувати 

його. 
Адвокат-захисник вправі одержати копії ревізійних скарг про

курора та інших процесуальних опонентів) протягом тижня по
дати на них свої письмові заперечення. Иому та підзахисному 
має бути своєчасно повідомлено про місце й час розгляду справи 

у ревізійній інстанції. Якщо підсудний перебуває під вартою, то 
в суді його інтереси захищатиме тільки письмово уповноваже
ний ним адвокат, оскільки підсудний не може наполягати на при
сутності в суді і лише за рішенням останнього може бути достав

лений туди. 
У ревізійвій інстанції захисник викладає перед нею свої мірку

вання й пропозиції щодо перспективи вирішення справи. 
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Адвокат-захисник має право подати окрему скаргу на ухвалу 

суду першої й апеляційної інстанцій, а також на одноособове роз
порядження (постанову) головуючого чи судді. Виняток стано
вить, зокрема, ухвала суду в справі, яка закінчується винесенням 
вироку, а також усі ухвали і постанови Верховного суду ФРН. 

При відновленні кримінальних справ за нововиявленими об
ставинами засуджений вnраві корнетуватися доnомогою захис
ника, обраного ним самим або призначеного (за його клоnотан
ням) судом. Завдання захисника nолягає насамnеред у тому, щоб 
належним чином nідготувати клоnотання про відновлення справи 
за нововиявленими обставинами. Згідно з абзацом 2 ст. 366 КПК, 
клопотання підсудного може бути подано лише у вигляді листа, 
підписаного адвокатом, або усно із занесенням до протоколу 
канцелярії суду. Клопотання відхиляється, якщо воно подане не 

за встановленою формою або не містить передбаченої законом 
підстави відновлення чи вказівки на доnустимі засоби доказу
вання. 

У разі визнання клопотання допустимим суд доручає судді про
вести дослідження доказів (допит свідків, експертів тощо). З до
зволу судді захисник і підсудний можуть бути присутніми під час 
проведення суддею допитів і оглядів. У разі визнання клоnотання 
обrрунтованим призначається новий судовий розгляд, у якому за

хисник бере участь за правилами, передбаченими для розгляду 

кримінальних сnрав у nершій інстанції. 

Сьогодні заnеречується визнання захисника як представника 
обвинуваченого із покликанням на те, що захисник і обвинуваче
ний у кримінальному nроцесі це- самостійні процесуальні фігури, 

наділені самостійним правовим статусом, які не є тотожними: за
хисник має nорівняно ширші процесуальні nрава. В науковій ні
мецькій літературі звертається увага й на те, що не всі процесуа
льні дії захисника у кримінальному процесі зобов' язують до чо
гось обвинуваченого, а без цього не можна говорити про факт 

представництва.' 
Стаття 240 КПК, наприклад, дозволяє обвинуваченому і захис

никові ставити питання перед свідками, експертами, але коли мова 
йде про співобвинувачених, то їм може ставити питання серед ін
ших учасників процесу захисник, а обвинувачений такого права 

nозбавлений. Така сама ситуація участі у nерехресному доnиті 

1 Kulesza Сеzшу. Цит. праuя.- S. 67. 
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(Кreuzverhor) свідків: тшьки захисник може с·rавити в Інтересах 
обвинуваченого питання (ст. 239 КПК). 

Захисник - як помічник (Helfer) обвинуваченого. Ця концепція 
не користується широкою підтримкою. Теоретичне обгрунтування 
цієї концепції піддається критиці. Значна частина дослідників 
адвокатури, говорячи про захисника як помічника обвинуваченого, 

звертають увагу на його повну процесуальну незалежність від волі 

обвинуваченого. Наприклад, захисник може вносити клопотання 
про допит свідків чи експертів або жадати інших доказів, проти 
яких категорично заперечує обвинувачений. Щоправда, при цьому 
захисник мусить мати переконання, що всі ці його дії йдуть на ко

ристь обвинуваченому, коли, приміром, обвинувачений бере на 
себе чужу вину тощо. 1 

Захисник не може враховувати виключно інтереси обвину
ваченого. Він повинен вважати своїм завданням протистояти 
свавіллю державних органів, захищати від такого свавілля клі
єнта, клопотати в такому разі про виправдання підсудного, 
незалежно від того, винен він чи ні. Ця концепція користува
лася значною популярністю в минулому. Сьогодні вона не відо
бражає дійсного правового становища захисника в німецькому 
процесі2 

Захисник - як помічник обвинуваченога і суду. Подвійну роль 
захисника в процесі вбачають у тому, що захисник є речником 
права (Aпwalt des Rechts) і суспільства, а тому має подвійний 
обов'язок: служити приватним і публічним інтересам. Публічні 
інтереси охоплюються завданням надавати правову допомогу 
обвинуваченому в його захисті від обвинувачення, а публічний 
інтерес полягає в палапні захисником допомоги правосуддю в 
правильному встановленні істини у справі й винесенні справед
ливого вироку. Мета ця має досягатися поєднанням приватних 

і публічних інтересів, але коли йдеться про надання допомоги 
правосуддю, то наголошується, що ця мета є визначальною і вона 

може досягатися навіть за рахунок інтересів обвинуваченого. 
Втім, останнє положения сьогодні не є визначальним, радше -
це вже данина історії. Ще в часи фашистської Німеччини, коли 
домінували публічні інтереси над приватними, відмовилися від 
розуміння захисника в кримінальному процесІ як представника 

1 Kulesza Ceza/'1'. Цит. праця.- S. 68. 
2 ФилшюповБ~ А. Цит. npauя.---C. 18-19. 
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nублічних і індивідуальних інтересів, вважаючи такий nідхід 
до визначення правового статусу захисника шкідливим.' 

Частина таких теоретиків, погоджуючись із наведеним вище, 
зазначає, що дуалізм в обов'язках захисника в процесі можливий 
не у кожній кримінальній справі. Якщо участь захисника у справі є 
факультативною, тоді захисник є помічником тільки обвинуваче
ного, коли ж його участь у справі є бов'язковою- то в такому разі 
мова йде про реалізацію суспільного інтересу, щоби жодна особа 
не була безпідставно засуджена або надто суворо покарана. За фа
культативного захисту захисник пов'язаний з волею обвинуваче
ного, ІЗ яким уклав угоду. 

Цікаво зауважити, що КПК не робить жодної різниці між за
вданнями захисника в кримінальній справі, в якій його участь є 
обов'язковою чи факультативною.2 

Захисник у кримінальному процесі - це правозаступиuк (Beis
tand). У теорії німецького кримінального процесу і в судовій прак
тиці існує погляд на цю концепцію як на таку, що не є помилко
вою і не є корисною. Поняття «правозаступнию> використовується 
не тільки кримінально-процесуальним, а й і цивільно-процесу
альним законодавством. Наприклад, ст. 149 КПК, що має назву 
<<Допуск правозаступникію>, передбачає: <<Дружина підсудного 
повинна бути допущена у судовий розгляд і за його вимогою за
слухана». Покликання на правозаступників містяться у ряді керів
них роз'яснень колишнього імперського суду, Верховного суду 

ФРН, Федерального конституційного суду ФРН3 

У німецькій правовій літературі терміну «правозаступнию> 
надається значення лище як технічному терміну, а не як та
кому, що визначає правові повноваження в процесі суб' єкта про
цесу. Процесуальне становище захисника за обсягом своїх прав 
далеко виходить за межі допомоги обвинуваченому, яку надає 
правозаступник. Отже, захисник не може називатися правоза
ступником4 

Теорія «КОІІсmuтуційності» обов 'язків захисника у кри.ІІіfmль

ному процесі. Представники цієї теорії виходять із того, що Конс
титуція Німеччини (Grundgcsetz) (ст. 2) гарантує кожній особі nраво
вий захист. Тому права й обов'язки захисника в кримінальному 

~ Kulesza Ce::my. Цит. праuя.- S. 68. 
~ Тсщ сшю.- S. 69. 
3 Филшюнов Б. А. Цит. праця.- С. 19. 
4 Там само. 
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процесі виникають, насамперед, із вимог Конституції. Межі про
цесуального становища захисника мають співвідноситися з нор
мами Конституції. 

Захисник у кршwінШІьному процесі є органоІ>t правосуддя (Or
gaп der Strafrechtsjlege). Ця концепція користується у ФРН най
більшою популярністю. Теорія бере свій початок ще з ХІХ ст. 
Особливо гаряче відстоювали іТ такі відомі німецькі криміналісти, 
як Міттермаєр, Захарія, Ягуш, Фрідман та ін. Так, М. Фрідман 
уперше обrрунтував публічно-правове становище захисника у кри
мінальному процесі. Він назвав захисника <<Органом публічного 
права>> або <<Органом, що забезпечує надійність застосування пра
Ва>>. Інші процесуалісти називали захисника в кримінальному 
процесі <<органом, що забезпечує захист підсудного державою>>, 
<<офіційним органом». 1 

Після закінчення Другої світової війни, в 1948 р., із врахуван
ням керівних роз'яснень Верховного суду Веймарської республіки 
і відповідних пропозицій німецьких адвокатів в англійській окупа
ційній зоні Німеччини було прийнято Положення про адвокатуру. 
У ст. І цього положення було записано: <<Адвокатура - це орган 
кримінального судочинства. Адвокатська діяльність є вільною 
професією, але не ремеслом>>. Це -nерше нормативне закріплення 
визначення захисника, як органу судочинства, сприяло подальшо

му розвитку цієї концепції у теорії кримінального процесу. У про
екті нового Федерального положення про адвокатуру І 952 р. 
уперше було записано, що адвокатура покликана брати участь у 
кримінальному судочинстві (ст. І). Згодом, в 1957 р. це положення 
було включено в проект Федерального положення про адвокатуру. 
Після тривалих дискусій І жовтня 1959 р. Федеральне положення 
про адвокатуру було прийнято. Відnовідно до ст. І положення, 
адвокат вважається <<незалежним органом судочинства>>. 

Не зайвим буде сказати, що судові органи не зразу сприйняли 
вюначення адвоката як органу судочинства. Суди притримувалися 
позиції, що адвокат у процесі -це <<слуга nрава>>. Лише в 60-х роках 
ХХ ст. Верховний суд ФРН у своїх керівних роз'ясненнях почав 
називати адвоката у процесі <<самостійним органом судочинства>>. 

Таку саму позицію щодо захисника у кримінальному процесі 
зайняв і Федеральний конституційний суд. Підтверджуючи кон

ституційність рішення Верховного суду честі адвокатів, він вихо-

1 Филююпов Б. А. Цит. праня.- С. 20. 
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див із ст. І Федерального положення про адвокатуру, вказавши, 
що захисник у кримінальному процесі є органом судочинства. Ви

ходячи з цього положення, захисник у кримінальному процесі не 
може свідомо служити неправді або перешкоджати суду у вста

новленні істини у справі.' 
Отже, відповідно до ст. І Закону про адвокатури від 1959 р. 

(Bundesrechtsaпwaltsordпuпg) захисник наділений спеціальними 
правами як «орган правосуддя», повинен виконувати завдання як 

індивідуальні, так і публічні. Як учасник кримінального процесу 
й орган правосуддя, повинен в інтересах обвинуваченого, а також 
і без його прохань співпрацювати з метою встановлення істини у 
справі. 

Щодо судової практики німецьких судів, то у своїх рішеннях 
від 2 листопада 1926 р. і 6 липня 1928 р. Суд Німецької Республіки 
(Reichsgericht) уперше сказав, що захисник у кримінальному про
цесі рівноправний з прокурором і судом як орган правосуддя в ча
стині здійснення судочинства. 

Цей погляд закріпився в судовій практиці, хоча гос1:ро підда
вався критиці за намагання обмежити захисні можливості захис
ника в кримінальному процесі, за намагання одержавити захисни
ка, підпорядкувати його дії судові.' 

Історія цієї концепції у фашистській Німеччині має свої особли
вості. В цей nеріод поняття захисника в кримінальному процесі як 
органу судочинства було використано націонал-соціалістською 
владою як засіб орієнтації на державний характер захисту. Прого
лошувалося, що погляд на «загальне благо» є вищим законом за

стосування права в кожному конкретному випадку 1 цим повинно 

вюначатися поведінка кожної особи, що надає правову допомогу. 
Недоцільно говорити про повне усунення захисника з процесу, але 
він має володіти «чітким політичним поглядом» і <<наближеним до 
народу розумінням права>>. Тому захисник як орган судочинства 
повинен підводити винного підсудного до справедливого nокаран
ня. Націонал-соціалістський захисник 3обов'язаний був діяти поряд 

із судом і прокурором таким чином, щоби творити «сnраведливе 
право»3 

У nрактиці Верховного суду і Конституційного суду Німеччини 
нема єдностІ в частинІ того, чи ·шхисник є органом правосуддя, 

1 Филu .. Jюнов Б. А. Цит. праця.- С. 22. 
2 Kuieszц CezGІy. Цит. праця.- С. 20. 
-' Фи.1шюнов Б. А. Цит. nраця.- С. 21. 
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чи ні. Верховний суд у своїх рішеннях неодноразово наголошував, 
що захисник має бути повністю незалежним від держави, як і від 
осіб і груп, інтереси яких є суперечними до обвинуваченого, на 
підставі його позиції, як органу правосуддя, у справі щодо захисту 
обвинуваченого. Захисник має дотримуватися в процесі правди, 
зберігати таємницю і бути незалежним. 

Отже, Верховний суд стверджує, що захисник, як орган право
суддя, зобов'язаний співпрацювати із судом із метою ефективного 
розгляду справи, не вчиняти будь-яких дій, які ускладнювали б 
суду винесення вироку. 

Вироком Верховного суду від 7 листопада 1991 р., в якому 
йшлося про зловживання обвинуваченим своїми правами щодо 
внесення клопотання про представлення доказів, суд указав, щоби 
захисник .вносив клопотання про залучення до справи доказів. Суд 
виходив ІЗ того, що захисник перед заявленням клопотання має 

визначитися щодо доказів. Суд наголосив на тому, що захисник, 
відповідно до засад правової держави, служить не тільки інтересам 
обвинуваченого, а й публічним інтересам, в цілому суспільству -
як орган правосуддя. 

Конституційний суд також визначає захисника в кримінально
му процесі як орган правосуддя, але в інтересах обвинуваченого, 
наводячи усі обставини, що виправдовують його. Суд далі зазна
чає, що у становищі захисника як помічника обвинуваченого й ор
гану правосуддя немає жодної суперечності, якщо захисник в інте
ресах обвинуваченого вчиняє процесуальні дії, які одночасно не 
ускладнюють встановлення істини у справі. 1 

У літературі ця концепція піддається гострій критиці, акценту
ється увага на тому, що значення ролі захисника для обвинуваче
ного явно зменшується, оскільки він має діяти в інтересах клієнта, 
але зважаючи на обов'язок як органу правосуддя. Це також веде до 

зменшення довіри клієнта до такого захисника. 
Представники цієї теорії вважають неприпустимим радити об

винуваченому скористатися втечею, не визнавати свою вину або 
відмову від попередніх зізнавальних показів. Критики цієї теорії 
звертають увагу на те, що вимога вщ захисника надавати клієнтові 
вичерпну інформацію у справі, в тому числі і щодо права (часто 
важко розрі3нити інформацію від поради) є умовою, за якою між 
клієнтом і захисником виникають особливі довірливі відносини. 

1 Kulesza Cezary. Цит. праця.- S. 72. 
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Але, nорушення цієї засади взаємин (оскільки захисник, як орган 
правосуддя, має обирати дещо іншу лінію nоведінки), nорушить 

структуру взаємин захисника й обвинуваченого. 
У теорії адвокатури слушно акцентується увага на тому, що 

обов'язок захисника сnівnрацювати із судом із метою ефективно
го розгляду справи має вузько тлумачитися. Без сумніву, захис
ник не може фальсифікувати або знищувати докази чи сприяти 
обвинуваченому уникнути кримінальної відповідальності. Не по
винен захнсннк затягувати процес зайвими і неістотними клопо
таннями. Також піддається критиці позиція Верховного суду в тій 
частині, що захисник юобов'язаний сприяти ефективності кримі
нального nроцесу». Захисник настільки має співnрацювати із су
дом, наскільки є небезпека безnідставного засудження обвинува
ченого.' 

Таким чином, усі висловлювання теоретиків і nрактиків кримі
нального процесу можна звести до таких основних положень: 

І. Захисник - орган держави. Ще до появи теорії визнання за
хисника як органу багато німецьких nроцесуалістів того часу вва
жали, що публічно-правові компоненти в діяльності захисника пе
ретворюють його на орган держави. Наприклад, Р. Дікс стверджував, 
що діяльність захисника не лише слугує досягненню державних 
цілей, а й представляє саму державну діяльність. На початку ХХ ст., 
в 1920 р., nоложення захисника визначалося, виходячи з функцій 
органу держави.' 

2. Захисник - не орган держави, а орган кримінального судо
чинства. Це положення знаходить своє обrрунтування в тому, що 

захисник приймає на себе доручення підзахисного вступити в пуб
нічно-нравові відносини з точно врегульованими правами й 
обов'язками, а тому розглядається як орган кримінального судо
чинства. 

Цей погляд, починаючи з 20-х років, є пануючим у теорії кри
мінального процесу і залишається таким дотепер. Поняття органу 
тлумачиться вузько, в межах забезпечення конституційних і кри
мінально-процесуальних nринциnів, дотримання прав іншими учас
никами в сnраві. З цієї теорії виводяться nроцесуальні права й 
обов'язки захисника в кримінальному процесі: неуnередженість 
юридичних оцінок обставин сnрави, вимоги врахування інтересів 

---·--
1 Kulesza Cezary. Цит. прац.- S. 73-74. 
2 Фи:пшонов Б. А. Цит. праця.- С. 23. 
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держави, участь у раціональному проведенні процесу, зокрема, 
своєчасне заявлення клопотань у справі тощо. 1 

З. Захисник- складова частина кримінального судочинства. За
хисник представляє ту силу, без якої немислимо здійснення зав
дань кримінального судочинства2 

Функції й завдання захисника в німецькому кримінальному про
цесі. У німецькій правовій літературі наголошується, що функції 
захисника в кримінальному процесі не визначені. Аналіз прав та 
обов'язків як захисника, так і обвинуваченого, за нормами КПК і 
Конституції, дозволяють говорити про декілька специфічних функ
цій захисту: функція помічиика (Beistandsfuntion), функція з 'ясу
вання (AukHirungsfunktion) і функція контролю. 

Специфіка функцій захисника, на відміну від прокурора й суду, 
полягає в тому, що він діє в кримінальному процесі виключно на 
користь обвинува~еного. Ця однобіч~ість діяльності з~исника 
має стати в процесІ противагою системІ державних оргаюв сшдст

ва і має створити умови рівності процесуальних сторін. Захисник 
має стати гарантом процесу, який відповідав би вимогам закону.3 

Функція помічника обвинуваченого. Ця функція полягає в охо
роні обвинуваченого і наданні йому правової допомоги у ствер

дженні його позиції як суб'єкта процесуальних прав і ефективного 
використання цих прав. Функція випливає зі ст. 137 КПК, яка ре
гламентує право обвинуваченого на захист і право захисника бути 
присутнім при вчиненні процесуальних дій щодо обвинуваченого. 
Конституція у ст. І 03 гарантує право кожній особі на вільний до
ступ до суду, а ст. І Конституції забезпечує, щоби при проведенні 
переслідування проти особи не було порушено права на людську 
гідність, щоби із суб'єкта процесу не робили об'єкта дослідження.4 

Функція з'ясування обставин, які виправдовують чи пом 'якшу
ють вину обвинуваченого. Особливість цієї функції полягає в тому, 
що захисник не просто може, а зобов' язаний досліджувати обста
вини й факти у справі, які виправдовують ( entlastende ), у широкому 
розумінні цього слова, обвинуваченого. 

В основі цієї функції лежать норми Конституції про презумпції 
невинуватості й засади швидкого процесу як засади правової дер
жави. В нормах КПК ця функція знаходить своє відображення 

1 Филu.ноиов Б. А. Цит. праця.- С. 24. 
2 Там само.- С. 25. 
3 Kulesza Cezary. Цит. праця.- S. 74-75. 
4 Там само.- S. 75. 
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в статтях 240, 244 і 246, 257, згідно з якими захисник має право . . 
вносити клопотання стосовно досЛІдження доказІв, ставити питання 

під •ше допиту свідків, експертів, обвинувачених, висловлювати 
думку щодо досліджуваних доказів. 1 

Контрольна функція захисника у крІІМінальному процесі. Ця 

функція полягає у тому, що захисник в інтересах обвинувачення має 
право з мстою контролю на відповідність вимогам закону давати 
оцінку органам слідства й суду, оскаржувати процесуальні дії органів 
переслідування, які, на думку захисника, є незаконними або супере

чать закону. У виконанні цієї функції заінтересований не лише обви
нувачений, а й суспільство в цілому, аби правосуддя здійснювалося 
відповідно до засад правової держави (ст. 20 Конституціі). 

Захист приватних і публічних інтересів. Їх співвідношеиня. Функ
ції захисника в німецькому кримінальному процесі визначаються, 
виходячи із завдань кримінального процесу: викриття й покарання 
винних і тим самим захист суспільства від злочинних посягань; 
недопущення притягнення до кримінальної відповідальності й за
судження невинуватих; забезпечення прав і свобод, честі й гідності 
обвинуваченого, як і будь-якої особи в правовій державі; виклю
чення будь-яких поліцейсько-державних зловживань органів кри
мінального переслідування-' 
У розвиток положення про захист nриватних і публічних інте

ресів у німецькій nравовій літературі роз'яснюється, що захисник 
повинен надавати правову допомогу не тільки невинному, а й вин

ному, незалежно від тяжкосТІ вчиненого злочину. Тому ст. 137 
КПК гарантує обвинуваченому право у будь-якій кримінальній 
справі користуватися допомогою захисника. 

Таке право проголошує і ст. б Європейської конвенції <<Про 

захист прав людини й основних свобод» від 4 листопада 1950 р. 
Оскільки захисник слугує, щоби кримінальний процес проходив 
у відповідній юридичній формі з дотриманням правових приписів 
щодо прав і обов'язків учасників процесу, то це означає, що за

хисник служить також і nублічним інтересам. Якщо в nроцесі 
відсутній захисник обвинуваченого, який має йому надавати пра
вову доПомогу, то суд змушений брати, до nевної міри на себе, 
обов' язок шодо захисту обвинуваченого. За такої ситуації суд не 

може вже бути нейтральним. Тому теоретики німецького кримі-

1 Ku/esza Cezm)'. Цит. працЯ.·· S. 74-75. 
2 Фи:tююІюв Б. А. Цит. праця.- С. ЗІ. 
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нального процесу схильНІ вважати: захист є інституцією, яка, . . . 
здшснюючи односторонню дІяльнІсть, виступає в Інтересах усІх 

громадян із тим, щоби дотримувалися норми кримінально
процесуального закону. 1 

Межі способів і засобів захисту, які застосовуються захисни

ком у кримінальному процесі. КПК не дає вичерпної відповіді на 
ці питання. Відповідно до ст. 147 КПК, якщо попереднє розсліду
вання у справі ще не закінчено, то захисникові може бути відмов
лено в ознайомленні з матеріалами справи у зв'язку з тим, що таке 
ознайомлення може створити загрозу для цілей розслідування. 
На підставі ст. 241 КПК головуючий може позбавляти права про
курора, захисника, підсудного ставити nитання, якщо вони зло
вживають цим правом, хоча з наведених норм nрава прямо не ви

пливає, які ж доnустимі межі застосування сnособів і засобів 
захисником у nроцесі. У nравовій літературі відзначається, що 
захисникові забороняється створювати загрозу цілям nоnеред
нього розслідування, використовуючи свої знання матеріалів 
кримінальної сnрави, зумисно затягувати nроцес, свідомо гово
рити неnравду. 

Відомий теоретик кримінального nроцесу В. Бойлке зауважує, 
що стриманість законодавця в цьому питанні не випадкова. Було 
би ілюзією думати, що в законі можливо для кожної конкретної 
кримінальної справи віднайти надійну форму вирішення nитання, 
що саме захиснику дозволено, а що ні. Федеральний конституцій
ний суд неодноразово у своїх рішеннях роз'яснював, що, з одного 
боку, повинно враховуватися співвідношення nриватних інтересів 
обвинуваченого, а також nублічних інтересів як nоказника ефек
тивності кримінального судочинства - із другого. Ці інтереси ма
ють відображати зміст єдиного державно-nравового nринципу. 
Отже, захисник має з повагою ставитися до необхідності ефектив
ного кримінального судочинства. 2 

В. Бойлкс дотримується думки, що участь захисника на поnеред

ньому слідстві взагалі сумнівна, в асnекті доцільності, оскільки 
саме на цій стадії слідства є особливо велика небезпека спричи
нення слідству шкоди недазваленими сnособами й nрийомами 

захисту. Можливо, саме за існування в Німеччині такої теоретич
ної позиції криміналістів, законодавець, йшов то шляхом розши-

1 Филимонов Б. А. Цит. праця.- С. 32. 
2 Там само.- С. 48. 
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рення права участІ захисника на ній стадії процесу, то знову П 
звужував.' 

У судовій практиці називається ряд певних прийомів захисника, 
які визнаються неприпустимими. Перш за все, звертається увага на 
неприпустимість використовувати брехню як засіб здійснення за
хисту. Захисник має говорити правду - такий головний постулат 
його правового становища в процесі. У ст. 68 Основних напрямів 
адвокатської діяльності 1977 р. зазначено: «Адвокат і як захисник 
зобов'язаний говорити правду. Докази, які викривляють правду, 
він не може використовувати. У цих межах його завдання полягає 

в тому, щоби захист обвинуваченого здійснювався на підставі до

пустимих КПК засобів доказування». 
Умисне перешкоджання притягненню інших осіб до відповідаль

ності за вчинення злочинів тягне настання кримінальної відпові
дальності на підставі ст. 258 КК. 

Захисникові -заборонено в судовій промові вимагати виправдання 
nідсудного, якщо він твердо переконаний в його винності, а пред'яв
лене обвинувачення в судовому засіданні повністю доведено. 

Якщо захисникові забороняється в nроцесі говорити неправду, 
то йому забороняється також вводити в процес неправдиві відо
мості, отримані від третіх осіб. Наnриклад, схиляти свідків до да
вання неправдивих свідчень чи до відмови від правдивих показів 
підсудного або отримання неправдивих свідчень постановкою 
навідних nитань. 

Неприпустима фальсифікація захисником доказів, наприклад, 
документів, усунення речових доказів, які підтверджують вину об
винуваченого. Водночас, захисник не зобов'язаний перевіряти до
стовірність доказів, що надав йому обвинувачений. Оцінка доказів є 
прерогативою інших органів кримінального судочинства.' 

Складними для правової оцінки є дії захисника у разі затягу
вання nроцесу. Захисник вправі використовувати всі правові засо
би, навіть і такі, які він вважає безперспективними, для досягнення 
мети захисту. Затягування процесу ставиться у вину захисникові 
в тих випадках, коли, наприклад, захисник розраховує на усунення 

важливих доказів (смертельно хворий свідок чи потерпілий), чи 
сплив строку давності. 3 

1 Филююнов Б. А. Цит. праця.- С. 49. 
2 Там само.- С. 50. 
'Там само.- С. 51. 
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Закон 1974 р. <<Про доповнення першого закону про реформу 
кримінально-процесуального права>> передбачив раніше невідомий 
інститут усунення захисника з процесу, <<якщо він серйозно підо
зрюється в конспіративних зв'язках із підозрюваним або зловжи
ває своїм правом відвідування місць ув' язнення з метою вчинення 
злочину>>. 1 

При цьому обвинуваченому призначається <<у порядку забезпе
чення обов'язкової участі захисту>> іншого захисника. 
У німецькій правовій літературі не вважається зловживанням 

захисником своїми правами, копи він впливає на свідків і потерпі
лих в аспекті відмови їх від своїх показань у випадках передбаче
них законом, або просить потерпілого не заявляти клопотань про 
відшкодування шкоди чи відкликати вже заявлене клопотання. 
Але вважається грубим порушенням обов'язків захисника застосу
вання обману обвинуваченого і свідка, погроз на їх адресу (ст. ІЗба 
КПК). Для захисника вважається грубим порушенням зловживан
ня правом ставити питання і заявляти клопотання, наприклад, ста
вити питання свідкові з метою ввести в оману суд2 

Завдання захисника в кримінальнаму працесі. Що стосується за
вдань захисника в кримінальному процесі, то в німецькій правовій . . . . 
лператур1 подщяють щ завдання на двІ групи: завдання захисту 

перед державною монополією переслідування й завдання щодо 
особи обвинуваченого. 

Завдання щодо дер.жавних органів переслідування. У науковій 

літературі наголошується, що захисник у кримінальному процесі 
має у своєму розпорядженні надто обмежені можливості впливу на 
хід і результати розслідування. До прийняття КПК із значними 
змінами в 1999 р. обвинувачений не був наділений правом знайо
митися з матеріалами справи, а після доповнення ст. 147 КПК 
пунктом 7 обвинувачений має таке право тільки в тому випадку, 
коли в справі нема захисника, коли таке не загрожує цілям процесу 
і не порушує важливих прав третіх осіб. На відмову в доступу до 
матеріалів справи обвинувачений і захисник мають право оскар
жити такі дії до суду.3 

Завдання захисника - створення рівності процесуалhН!ІХ сто
рін. Захисник протягом усього кримінального процесу має дбати 

1 Гуцепко К. Ф., Головко Л. В., Филшrонов Б. А. Цит. nраця.- С. 396-397. 
1 Фuли.нонов Б. А. Цит. праця.- С. 52. 
3 Ku/esza Cezary. Цит. праuя.- S. 76-77. 
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про те, щоби прОІІесуальні засоби обвинувачення й захисту врів
новажувалися. Конституційний Суд Німеччини в одному зі своїх 
рішень зазначив, що рівність процесуальної зброї служить «Охоро
ні обвинуваченого, щодо якої (аж до засудження), зобов'язує пре
зумпція невинуватості».' 

Як наголошується в науковій літературі та свідчить судова 
практика, презумпція невинуватості вимагає, щоби прокуратура й 
обвинувачений користувалися принаймні наближено рівними пра
вами. Заса;щ рівності в процесі не вимагає математичної чи логіч
ної рівності. Остання означає <<рівність шансів, розуміється як під
вищена вимога рівності усіх правових і фактичних умою>2 

Зі структури самого процесу випливає, що прокуратура має 

значно більші можливості з'ясування стану справи, ніж обвинува
чений, який буде захищатися від висунутого обвинувачення,- за
значає Ц. Кулеша. Наприклад, прокуратура може викликати свід
ків і змушувати їх з'явитися, інші органи мають обов'язок надава
ти їй у цьому допомогу, бюджет держави несе усі ці витрати. 
Таких можливостей не має обвинувачений. 

Водночас, КПК передбачає деякі можливості вирівнювання цих 
шансів. Обвинувачені, які не знають права і не мають коштів, мо
жуть вже в підготовчій частині процесу користуватися послугами 
захисника за призначенням (ст. 141 КПК). Прокуратура мусить 
досліджувати обставини, що виправдовують обвинуваченого 

(ст. \60 КПК). Обвинувачений вправі клопотати про перевірку до
казів, які, на його думку, спростовують обвинувачення (ст. 166 
КПК). Якщо обвинувачений не має захисника, він має право зна
йомитися з матеріалами справи і робити з них виnиски та копії. 

У літературі наголошується на завданні 3ахисника, з одІюго боку, 
бути активним у процесі встановлення істини у справі в інтересах 
обвинуваченого, а з іншого - він має дбати, аби витримувалися 
процесуальні норми, які служать забезnеченню права обвинува
ченоІ·о. 

Першим обов'язком захисника є ретельне вивчення матеріалів 
снрави. Урівноважуватися процесуальні можливості обвинуваче
ного і прокурора в справі будуть вмілим і наnолегливим застосу
ванням захисником своїх правових знань на всіх стадіях криміналь
ного проuесу. 

-·-·-·-·-----
] Kulesza Сеzш1.:. Цит. праця.- S. 77. 
1 Tato.·t сnмо. · 
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Забезпечення дотримання учасникалш процесу засади презулт
ції невинуватості. Закон покладає надії на захисника бути r·аран

том дотримання засади презумпції невинуватості в стосунках до 
обвинуваченого. До постановлення вироку обвинувачений має 

трактуватися як невинний суб'єкт процесу. 
Роль захисника не лише бути на сторожі того, щоби усі учасни

ки процесу дотримувалися засади презумпції невинуватості, а й у 
тому, щоб охороняти обвинуваченого перед публічним з'ясуван
ням всупереч волі обвинуваченого, його особистості. 

Особливої уваги від захисника вимагає застосування до обви
нуваченого тимчасового арешту. Застосування заходів примусу 
(ст. 112 КПК) не може обГрунтовуватися припущенням вини 
обвинуваченого, оскільки презумпція тимчасового арешту обме
жує застосування цього заходу лише для перевірки обставин за 
підозрою у вчиненні злочину (Кlaruпgs des Tatverdachts). Саме 
тому арешт і називається тимчасовим, він не може застосовува
тися в будь-яких превентивних цілях. Арешт не може застосову
ватися з метою примусити обвинуваченого зізнатися у вчиненому 
ЗЛОЧИНІ. 

У цьому аспекті завданням захисника є ретельне з' ясування 

підстав, які послужили причиною арешту обвинуваченого. При . . 
застосуванНІ арешту з порушенням Існуючих правових норм захис-

• ·- • • 1 
ник має оскаржувати таю дн оргаюв переслщування. 

Гарантування справедливого процесу. Завданням захисника є 

також гарантувати дотримання засади справедливого процесу. Як 
зазначив Конституційний Суд, ця засада серед інших є найважли
вішою? 

Справедливість процесу має декілька складових. Захисник має 
забезпечити обвинуваченому можливість використати його кон
ституційне право звернення до суду (Rechtlisches Gehбr). За необ
хідності захисник може подати скаргу до Конституційного Суду 
на підставі ст. 103 Конституції. 

Захисник має обов'язок на вимогу обвинувачено1·о своєчасно й 
детально інформувати його про хід процесу. 

Під час проведення судового допиту обвинуваченого захисник 

має забезпечувати не тільки відновідний спосіб постановки питань, 
а й дбати про те, щоби була створена відповідна атмосфера допиту. 

1 Kulesza Cezary. Цит. праця.- S. 79. 
2 Там само.- S. 80. 
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Наприклад, ст. 265 КПК зобов'язує суд роз'яснювати обвинуваче
ному можливість зміни у кваліфікації його дій. 

Аналогічно з метою створення атмосфери об'єктивного й лояль
ного процесу забороняється законом обмежувати дії захисту. Адже 
захисник в інтересах обвинуваченого може ставити питання про 
відведення такого судді, поведінка якого викликає сумнів у його 
об'єктивності розгляду справи. 

Засада справедливого процесу може порушуватися при спробі 
суду чи прокурора використовувати певні докази, заборонені за
коном (Beweiseverwertuпgsverbot). Захисник не може залишати та
кі факти лоза своєю увагою. 
У доктрині теорії кримінального процесу вважається неприпус

тимим допитувати свідків, які не були очевидцями, а можуть лише 
передати слухи про ту чи іншу обставину. Втім, у судовій практиці 
Німеччини такі випадки мають місце, тому наголошується в літе
ратурІ на завданнях захисника гостро реагувати, звертати увагу 

суду на неприпустимість дослідження таких доказів, особливо, ко
ли вони обтяжують обвинуваченого. 1 

Надання правових порад обвиІІуваченому. Захисник має надати 
обвинуваченому необхідний обсяг знань із проблем кримінального 
процесу, який може його очікувати, щоби він у кожному конкрет
ному випадку міг вільно приймати рішення і користуватися повною 
мірою своїми правами. 

Обвинувачений, не володіючи лізианнями в частині мате
ріального й процесуального кримінального права, може правиль
но оцінювати свої дії тільки за допомогою правових порад захис
ника. 

Не менш складним є ситуація, коли у справі є декілька обвину
вачених, захисник має його поінформувати про особливості різних 
стадій та етапів процесу, що може сприяти обвинуваченому своє
часно приймати рішення щодо співучасників злочину і повно ви
користовувати свої процесуальні права. 

У зв' язку з цим захисник має роз' я снювати клієнтові наслідки 
часткового визнання своєї вини. Як правило, обвинувачені не зна

ють, що їх часткове визнання, яке випливає з окремих часткових 

пояснень, може використовуватися як доказ вини, якшо обвинува-
" . ' чении вІДмовляється давати покази.-

1 Kulesza Сеzшт. Цит. праця.- S. 81. 
2 Там само.-· S.' 82. 
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Репрезентація захис1шком обвинуваченого. Якщо надання пра

вових порад може набувати широких розмірів і це в німецькому 
процесі заохочується, то представництво свого довірителя адвока

том має здійснюватися тільки у виняткових виnадках, коли вкрай 
необхідно. У противному разі його роль як суб'єкта процесу буде 
обмеженою, чого не можна допускати. 

Можливості участі обвинуваченого в кримінальному процесі 
можуть обмежуватися тією мірою, в якій буде діяти його захисник. 
Наприклад, відповідно до ст. 145а КПК, захисник, який долучив до 
матерІалІВ справи угоду на ведення справи, уповноважується отри

мувати усю кореспонденцію, пов'язану з кримінальною справою, 
яка рекомендована обвинуваченому. В таких випадках не суд, а за
хисник зобов' язується своєчасно інформувати обвинуваченого про 
отримання акта оскарження, про причини його внесення, про його 

зміст тощо. Німецький законодавець, встановлюючи таке правило, 
виходив із того, що захисник має значно ширші й більші можливо
стІ правильно реагувати на таю процесуальНІ документи, як акт 

оскарження, ніж обвинувачений, який перебуває у тимчасовому 
арешті. Судова практика це правило зараховує до істотної економії 
щхщесу, 1 найменш~ми процесуальними засобами встановити об'єкт
ну ІСТИНУ ПО СПраВІ. 

Взаємозв'язок кримінального переслідування й меж здійснення 
захисту. Без сумніву, публічний інтерес кримінального переслі
дування й призначення покарання значно звужує можливості 

здійснення захисту обвинуваченого. Межами захисту є встанов
лені норми кримінального матеріального й процесуального пра
ва, а саме: заборона затягування кримінального процесу, заборо
на вчинення дій, які унеможливлювали би встановлення у справі 
істини; заборона застосування неправди і зводити нанівець пока
рання. 

Теоретичне обГрунтування інституту захисту в ІІімецькому 
криміІІальІІому процесі. В теорії кримінального процесу і серед 
практичних працівників Німеччини не заперечується той факт, що 
інститут захисту і nрава захисника в процесі врегульовані фрагмен
тарно. Причин для такого становища багато, але чи не головним із 
них є те, що серед самих теоретиків процесу нема єдності з цих 

nитань. У зв'язку з цим В. Бойлке зауважус, що в цій проблемі 
<шанує вавілонське стовпотворіння. І з nодивом слід констатувати, 

1 Kulesza Сеzшу. Цит. праця.- S. 83. 
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що ця неясність не тшьки притаманна сучасному науковому пщ

ходові, а має давню традицію». 1 

Відомо, що німецький кримінальний процес - це процес особ
ливого типу, це - незмішаний процес (континентальний). Для остан

нього процесу характерним є побудова центральної стадії процесу -
стадії судового розгляду - на основі змагальності й рівності сто
рін. Це не є характерним для процесу Німеччини2 

Відомий німецький криміналіст К. Роксін з'ясовує тип німець
кого процесу через порівняння його з інквізиційним та англо-аме
риканським кримІнальними процесами. 

В основі інквізиційного процесу був принцип, за яким досяг
нею/я істини персбувало в руках судді. Із самого початку процесу 
він збирав докази, керував слідством і виносив вирок. Необхідно
сті в прокурері не було, оскільки суддя брав на себе ці функції. 
Але саме в цьому психологічний парадокс: той, хто сам збирає 

докази, не в стані об'єктивно їх оцінити й винести справедливий 
вирок. 

Англійський кримінальний процес у його класичній формі бу
дує хід процесу на змагальності сторін. Державне обвинувачення 
здійснює представник обвинувачення, а інтереси обвинуваченого
захисник. Вони разом в основному ведуть допит обвинуваченого і 
свідків. Су для не бере своїми діями участі в дослідженні обставин 

справи, а лише керує розглядом справи. Це - процес чисто <<обви
нувальний». 

Німецькому кримінальному процесові властиве пов'язання прин
ципу інквізинійного процесу з чисто обвинувальним процесом. 
Кримінальне переслідування й винесення вироку ділять між собою 
дві незалежні між собою влади: прокуратура й суд. Суд не бере 
жодної участі на стадії попереднього слідства, а початок судового 
розгляду справи обумовлено порушенням справи за публічним об
винуваченням. Але суд зберігає інквізиційний характер на стадії 
судового розгляд справи, на якій він займає панівне становище. 

Суддя веде допити, під свою відповідальність наводить докази об
винувачення або виправдання. Німецький процес тому не можна 

вважати процесом змагальності сторін. Принципово в цьому про

цесі поняття <<Стороню> не існує.3 

1 Филююнов Б. А. Цит. праця.- С. 54. 
2 Там само.- С. 55. 
3 Там само.- С. 56. 
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На думку окремих німецьких юристів, саме такий тип процесу 
робить суддю противником становища захисника у процесі, вини

кає конфлікт між судом і захистом.' 
Слушно охарактеризував цю суперечність відомий німецький 

адвокат: <<Перші, nовторні, проміжні питання захисника відхиля
ються суддею. Спроби захисника активно брати участь у розгляді 
кримінальної. справи, застосовуючи військову термінологію, як 
ведення виклику вогню на себе залишаються марними. Супереч
ності з головуючим висовуються на перший план. Суддя діалек
ТИ'іно стає противником підсудного та його захисника»2 

Таким чином, КПК Німеччини не знає змагальності сторін і 
самого поняття сторін. Федеральний конституційний суд у своїх 
рішеннях також не говорить про змагальність процесу, а корис
тується розпливчатою формулою про рівність nрав в обвинува
чення та захисту, але при цьому покликається не на КПК, а на 

ст. б Європейської конвенції «Про захист прав людини й основ
них свобод».3 

Права захисника в кримінальному процесі. На першому допиті 
обвинуваченого інформують не лише про те, яке протиправне ді
яння йому ставиться у вину, якими нормами кримінального права 
воно передбачене, а також про те, що, за законом, він вправі ви
словити свою думку з приводу змісту обвинувачення або взагалі 
не давати показань, і ще про те, що він у будь-який час, в тому 
числі і перед першим допитом, може спілкуватися із захисником, 
якого він обрав. 

Важливим правом захисника є безперешкодне спілкування й 
листування з підзахисним, який перебуває під вартою, що дає 
можливість отримати від нього необхідну інформацію про обста
вини у справі, визначити й узгодити тактику захисту. 

Відомою <<Малою реформою кримінального процесу ФРН» 
1964 р. значно було розширено права захисника на побачення та 
листування з підзахисним, який перебуває під вартою. Саме тоді 
було сформульовано абзац І ст. 148 КПК: <<Обвинуваченому, якщо 
він перебуває під вартою, дозволяється письмове й усне сnілку
вання із захисником>>. Згодом у зв'язку з боротьбою проти теро
ризму було прийнято Закон <<Про зміни кримінально-процесу-

1 Фили.нттн Б. А. Цит. праця.- С. 57. 
2 Там само.- С. 58. 
3 Там само.- С. 59. 
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ального кодексу>> від 18 серпня 1976 р., яким обмежено права з 

ахисника на листування й побачення з підзахисним у справах 

про терористичні організації. 
Так, якщо обвинувачений перебуває під вартою за обвинува

ченням за ст. 129а КК (створення терористичних організацій), все 
листування повинно підлягати судовому контролю, а переговори 
Захисника з підзахисним мають проходити в приміщеннях, облад
наних спеціальною апаратурою. На практиці - це перегородка зі 
скла з умантуванням телефонного переговорного пристрою, яким 
ХОристуються ЗаХИСНИК і обвинувачений, ЩО перебувають у різних 
приміщеннях. Крім того, такі приміщення можуть бути обладнані 
спеціальною апаратурою для акустичного й оптичного спостере
ження. 

За певних обставин захисник може бути повністю позбавлений 
будь-яких контактів з обвинуваченим. Закон «Про зміни до закону 
про судоустрій>> від ЗО вересня 1977 р. передбачає повну таку за
борону на весь час тривалості терористичної активності. Відповід
но до статей З 1, 33 згаданого Закону органи юстиції Землі вправі 
припинити зв'язок ув'язнених між собою і зі зовніщнім світом, 
в тому числі і письмове та усне спілкування із захисником, якщо 
уряд Землі або федеральний міністр юстиції визнають наявність 
трьох причин: реальної небезпеки для здоров'я, життя чи свободі 
громадян; обГрунтованого певними фактами підозріння, що така 
небезпека йде від терористичної організації; необхідності з метою 
захисту від такої небезпеки розірвання зв' язку з особами, що пере
бувають в ув'язненні і обвинувачуються в злочинах, передбачених 
ст. 129а КК. 1 

Причинами прийняття такого Закону у ФРН було викриття за
хисника-адвоката, який належав до терористичної організації, але 
сам закон неодноразово ставився в бундестазі щодо його скасу-
вання. 

Такі обмеження участі адвоката в кримінальному процесі· та 

права вільного вибору обвинуваченим захисника узгоджуються з 
позицією Європейського Суду. Так, у справі Кемпбелл і Фелл 
проти Великобританії (1984 р.) Європейський Суд відзначив, що 
«В окремих виняткових обставинах держава може обмежити при
ватний характер таких консультацій (зустрічей обвинуваченого 
з адвокатом), зокрема, якщо є підстави підозрювати, що адвокат 

1 Филюю1юв Б. А. Цит. праця.- С. 70---71. 
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·!lІовживає своїм професійним становищем, діючи в зговорі з підза
хисним щодо приховування або знищення доказів чи іншим спо
собом серйозно перешкоджає здійсненню правосуддя». 1 

У справі Банці проти Швейцарії заявник оскаржив те, що після 
арешту він тримався протягом місяця в одиночній камері і в цей 
період йому було заборонені зустрічі і побачення з адвокатом 
(дозволялося лише написання на адресу адвоката листів). Після 
звільнення з одиночної камери обвинувачений мав дев'ять міся
ців для підготовки до участі у сnраві й зустрІчей з адвокатом. 
Євроnейська комісія встановила, що протягом дев'яти місяців 
заявник мав достатньо контактів із своїм захисником для підго
товки свого захисту. Комісія не погодилася з твердженням, що 
право обвинуваченого зустрічатися із захисником і обмінюватись 
з ним інструкціями чи інформацію конфіденційного характеру не 
підлягають хоч би яким обмеженням. Європейська комісія зро
била висновок, що відносні й тимчасові обмеження контактів не 
означають відмови від надання необхідної можливості для підго
товки захисту.' 

Експерт Ради Європи Е. Гротрайан, узагальнюючи рішення з 
даної категорії сnрав, а також у справі Шертенляйб проти Швей
царії (в останньому виnадку заявник також «nіддавався ізоляції і 
не міг говорити зі своїм адвокатом nротягом обмеженого строку»), 
робить висновок, що відnовідно до позиції Європейської комісії, 
право обвинуваченого розмовляти з адвокатом може бути обмеже
но і не є порушенням підпункту «Ь» пункту 3 ст. б Європейської 
конвенції, яка встановлюс право обвинувачено1·о «мати достатньо 
часу і можливостей для nідготовки свого захисту». 

Таке обмеження визнано допустимим, nопри дію Стандартних 
мінімальних правил поводження з ув'язненими (ст. 93), де заnиса
но: «Ув'язнений, який перебуває під слідством, має право ... зу
стрічатися зі своїм адвокатом... вручати йому й отримувати від 
нього конфіденційні інструкції ... Бесіди ув'язненого з його адвока
том можуть nроходити на очах, але поза чутності, прямої чи опо

середкованої, працівника поліції3 

1 Брустщьт Л. В. Ограничение nрава на свидание '.!аtІНІтника с подза
щитньІм в национальном и мсждународном праве // Государство и право.· 
2002.- Jlf• 11.- С. І 07. 

1 Там само. 
3 Го.1tьеп Д., Xappztc Д .. Зваак Л. Европейская ко.нвснuія о правах человека 

и Евроnейская социальная хартія: правон практика.- М., 1998.- С. 249. 
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У документах іншого органу Ради Європи - Комітету з попере
дження катувань і нелюдського або такого, шо принижує гідність, 
поводження або покарання записано: «Для захисту інтересів пра
восуддя у виняткових випадках можлива затримка на деякий час із 
наданням затриманій особі доступу до адвоката за його вибором ... 
У подібних випадках, із тим, шоб не піддати ризику законні інте
реси поліцейського слідства, необхідно організувати доступ до 
. .... . І 

шшого, незалежного адвоката, якии в11кликає довtру. 

Нарешті, на рівні ООН, відповідно до п. 3 пр11нципу 18 Зводу 
принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або 
ув'язненню в якій би то не було формі від 1988 р., визнано можли
вим у виняткових випадках обмежувати право затриманих під вар
тою на відвідування їх адвокатами, на контакт з ними «без цензури 
і в умовах повної конфіденційності».' 

Як обмежувальний захід прав захисника можна розглядати 

норму, яка дозволяє особистий обшук захисника. Відповідно до 
норм КПК, такий обшук може дозволити тільки суддя на підставі 
статей 102, 103, 105 КПК. Цей вид обшуку захисника прирівню
ється до обшуку звичайних відвідувачів місця ув'язнення. Якщо ж 
захисник заперечує nроти такого обшуку, його не допускають на 

побачення з підзахисним. Основне завдання цієї норми полягає 
в забезпеченні безпеки місць ув 'язнення. 

Щодо встановлення певного порядку проведення обшуку захис
ника, то це nитання не врегульовано. На практиці мають місце ви
nадки, коли nрацівники установ ув'язнення не лише здійснюють 
зовнішній огляд речей та одягу захисника, який з'являється на по
бачення до обвинуваченого, а фактично здійснюють особистий 
обшук захисника. Що стосується записів захисника, то, відповідно 
до ст. 26 згаданого Закону, працівникам ув'язнення забороняється 
їх читати, тому такі записи просвічуються лише ренгенопромінями. 

Не менш важливим є право захисника знайомитися з матеріа
лами кримінальної справи. Уже на стадії дізнання захисникові 
можуть дозволити ознайомитися з матеріалами справи, оглядати 
ре<tові докази. Якщо нема істотних перешкод, захисник може кло
потати про ознайомлення з матеріалами кримінальної справи вдома 
або в адвокатській конторі. Дозвіл на ознайомлення з матеріалами 
с11рави на стадії дізнання дає прокурор. Відмова прокурора не під-

' Брусницьш Л. В. Цит. nра11я.- С. 108. 
1 Там само. 
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лягас оскарженню (ст. 147 КПК). Однак, захисник не має такого 
права, якщо дізнання веде nоліція. Лише після передачі спрали до 
прокурора захисник може ознайомитися з такими матеріалами. 

Ознайомлення з матеріалами сnрави на дізнанні може мати 
місце після завершення цієї стадії. Стаття 14 7 КПК містить спе
ціальне застереження з цього nриводу: <<Якщо дізнання ще не за
вершено, то захиснику може бути відмовлено в ознайомленні з 
матеріалами справи або окремими актами, а також в огляді речо
вих доказів, оскільки ознайомлення може містити загрозу цілям 
розслідування». 

ІЦо стосується права захисника брати безпосерсднІО участь у 
процесі розслідування справи, то закон передбачає присутність 
захисника лише під час провадження певних слідчих дій, але не 
його активну участь. Захисник може бути присутнім при прова
дженні слідчих дій суддею, а що стосується прокурора - то при 
допиті обвинуваченого (абзац З ст. 163 а КПК). Захисникові до
зволяється бути присутнім при допиті су ддеІО обвинуваченого, 
свідків та експертів, при судовому огляді. 

Суддя, що проводить слідчі дії, зобов'язаний повідомити осіб, 
які мають право бути присутніми при вчиненні слідчих дій, про 
час і місце таких дій. Неявка цих осіб не перешкоджає вчиненнІО 
слідчих дій. Крім цього, такі особи не вправі клопотати чи вимага
ти перенесення часу проведення певних слідчих дій. Більш того, 
суддя може не повідомити цих осіб про ••ас проведення слідчих 
дій або не дозволити їм бути присутніми, Іююшкаючись на небез
пеку для цілей слідства (ст. 168 КПК). 

Захисник може збирати інформацію, встановлІОвати свідків, які 
можуть дати на користь обвинуваченого свідчення, отримувати 
висновки експертиз. При цьому він усі ці дії має вчиняти відповід
но до закону. 

Важливим етапом участі захисника на попередньому слідстві є 
етап закінчення слідства. Законом <<Малої реформи кримінального 
процесу ФРН» 1964 р. до КПК було внесено РS!д додаткових норм, 
які значно розширювали права обвинуваченого при закінченні по
переднього розслідування справи. Ці нормИ зобов'язали прокурора 
при завершенні слідства повідомити обвинуваченого, його захис

ника про завершення слідства і роз'яснпти право зажадати окремі 
докази або висловити свою незгоду з направленням сnрави з обви
нувальним актом до суду, надати обвинуваченому право бути до

питаним прокурором за результатами попереднього слщства. 
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Права захисника на стадії судового розгляду справи також не є 
широкими. Так, захисник має право: представляти обвинуваченого 
в його відсутності, якщо таке передбачає закон (ст. 234 КПК); 
допитувати викликаних за його клоnотанням свідків і ексnертів 
(ст. 239 КПК); давати згоду на оголошення nротоколів допиту свід
ків чи ексnертів (ст. 251 КПК); nісля доnиту nідсудного й дослі
дження кожного окремого доказу робити свої заяви (ст. 257 КПК); 
брати участь у судових дебатах (ст. 258 КПК). 

Як уже зазначалося, німецький кримінальний nроцес не знає 
nоняття змагальності сторін у nроцесі. Відповідно до ст. 238 КПК, 
на головуючого покладено обов' язок керівництва nроцесом, допит 

підсудного, свідків, ексnертів, nроведення судового слідства. Суд
ді, шеффени, прокурор, підсудний, захисник можуть ставити nи
тання тільки з дозволу головуючого (ст. 240 КПК). А на nідставі 
ст. 241 КПК головуючий на свій розсуд вправі позбавити прокуро
ра або захисника ставити питання свідкам, експертам, якщо, на 
його думку, вони зловживають цим nравом. 

Домінуюче становище головуючого, як правило, перетворює 
nрокурора та захисника на nростих статистів процесу. Якщо вони 
і мали би бажання брати активну участь у процесі, то голо
вуючий може таку nоведінку витлумачити як критику його до
nитів.1 

Проблематичні сть nрав захисника в кримінальному nроцесі 
стали nредметом глибокого дослідження відомим німецьким кри
міналістом К. Роксіним, який дійшов таких висновків: 

І. Сам факт віддання обвинувачення суду свідчить про ймовір
не засудження, оскільки суд, віддаючи обвинуваченого суду, ви
ходить з nрипущення про винність обвинувачення. В обвинуваче

ноГо складається враження, що суд перебуває в союзі з органом 
обвинувачення. 

2. Розглядаючи кримінальну сnраву, суддя зобов'язаний ви
кривати nідсудного у вчиненні злочину, а тому психоло1·ічно для 
підсудного головуючий перетворюється на його противника. Го
ло вуючий мусить ставити nідсудному незручні питання, намататися 
з'ясувати суnеречності і за необхідності застосувати спеціальні 
прийоми доnиту. В nідсудного легко з'являється переконання, 

що він має справу з ворогом. Авторитет рішення щодо криміналь-

1 Фи.rm.\ЮІ;ов Б. А. Цит. пра ня.- С. 77. 
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ної справи не викликав би стільки нарікань, якби вирок виносив 
суддя-інквізитор. 1 

Оnке, наведені висновки зводяться до того, що за такої структури 
німецького процесу відбувається суміщення різних процесуальних 
функцій- функції обвинувачення й вирішення справи по суті. 

Немаловажне значення в правах захисника мають норми, які ре
гулюють вилучення захисника з процесу. В судовій практиці німе

цьких судів ще до закріплення правової норми про усунення захис
ника з кримінального процесу застосовувалися такі заходи. Це сто
сується судової практики. 1925-1935 рр. та судової практики ФРН. 

Тільки в 1973 р. Федеральний конституційний суд назвав прак
тику усунення захисника з процесу такою, яка не відповідала Кон
ституції ФРН. Тому Федеральний уряд у вересні 1974 р. прийняв 
постанову про допустимість обмежень повноважень захисника. Не
забаром Закон «Про доповнення першого закону про реформу 
кримінально-процесуального права» від 20 грудня 1974 р. перед
бачив підстави й порядок усунення захисника з процесу (ст. 138а, 
138б, 138с, 138д КПК). 

Незважаючи на те, що цей закон, за справедливими оцінками 
правників, було прийнято поспішно, 14 квітня 1978 р. було при
йнято Закон <<Про зміни кримінально-процесуального кодексу» 
відомого закону проти тероризму. Він ще більше розширив мож
ливосТІ усунення захисника з процесу. 

Отже, такими підставамн стали: 

І. Якщо захисник підозрюється в тому, що він разом із своїм 
підзахисним брав участь у вчиненні злочину (ст. 138а КПК). Такі 
підозри мають rрунтуватися на певних фактах, які можуть свідчи
ти про достатню ймовірність засудження захисника. Верховний 
суд уточнив, що недостатньо навіть порушеної проти захисника 
кримінальної справи, а мають бути надто достатні підстави для 
його засудження. 

2. За наявності достатніх підозрінь, що захисник зловживає 
спілкуванням з обвинуваченим, який перебуває під вартою, і тим 
самим створює загрозу вчинення кримінально караного діяння об
винуваченим (ст. І38а КПК). Ця норма не тільки має сприяти 
встановленню істини у справі, а й попереджати вчинення обвину
ваченим нового злочину в місцях позбавлення волі, на який його 

штовхає захисник. 

1 Фzипшонов Б. А. Цит. праця.- С. 78. 
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З. Коли є достатні підстави вважати, що захисник зловживає 

спілкуванням з обвинуваченим, який перебуває під вартою і це 
може загрожувати безпеці місцям ув'язнення (ст. 138а КПК), 

4. Якщо участь захисника в справах про злочини проти держа
ви загрожує безпеці ФРН (ст. 138 б КПК). 

Наведені підстави для усунення захисника з кримінального 
процесу стосуються тільки захисників за вибором обвинуваченого. 

Питання про усунення захисника з процесу розглядається ви

щестоящим судом. Переважно- це суди Землі. 
Клопотання про усунення захисника заявляє суд, що розглядає 

кримінальну справу по суті, й прокурор. Якщо захисником є адво
каті то копія такого клопотання направляється також у колегію 
адвокатів (ст. 138 КПК). 

Судовий розгляд клопотання відбувається усно з участю прокура
тури, обвинуваченого, захисника та представника палати адвокатів. 
Неявка в судове засідання цих осіб не перешкоджає розгляду справи. 

Як свідчить судова практика, суди рідко вдаються до над
звичайних заходів і усувають із процесу захисників. Достатньо 
у зв'яжу з цим сказати, що за період 1957-1980 рр. тільки у 19 ви
ІІадках було усунуто захисника з процесу.2 

З. Реформа інституту захисту в німецькому кримінальному 
процесі. 

Проооеми реформування інституту захисту в Німеччині обго
ворюються з часу прийняття КПК. Після утворення ФРН законо
давець намагався на початковому етапі реставрувати криміналь
ний процес, деформований фашистським режимом. Основою для 
цієї роботи служило кримінально-процесуальне законодавство Вей
марської республіки до 1933 р. У зв'язку з цим було прийнято Закон 
«Про відновлення єдності права в галузі судоустрою, цивільного й 
кримінального судочинства і податкового права» від 12 вересня 
1950 р. Цим законом було заборонено застосування незаконних 
методів допиту обвинуваченого. 

19 грудня 1964 р. було nрийнято Закон <<Про зміни криміналь
ного судочинства й судоустрою», який дістав назву <<Малої ре

форми кримінального процесу». Цей Закон значно покращив пра
вове становище обвинуваченого у процесі. Але в середині 60-х ро
ків ХХ ст. відбулася відмова від ліберально-демократичного шля-

1 Филюитов Б. А. Цит. nраця.- С. 81. 
'Т11м само.- С. 84. 
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ху розвитку кримінального процесу. Було прийнято низку законо
давчих актів, які різко обмежили права обвинува'!сного в процесі. 
Так, Закон від ІЗ серпня І 968 р. <<Про обмеження поштової, теле
графної і телефонної таємниці>> встановив негласне підслухову-
вання телефонних розмов. · 

Протягом усього часу дискусії щодо реформування криміналь
ного процесу не залишається поза увагою nитання, чи можливим є 

для Німеччини запозичення англо-американського типу змагаль
ності сторін у nроцесі. Як правило, всіма диспутантами на це nи
тання дається відповідь негативна. При цьому для обrрунтування 
відnовіді наводяться такі аргументи: 

І . Змагальність не досягається в судовій стадії процесу '!ерез 
нерівність сторін, незрівняно більші можливості обвинувача, 
який має у своєму розпорядженні цілий аnарат nоліції, тощо. 

2. Професійні судді і nрисяжні засідателі nоnередньо не озна
йомлюються з матеріалами кримінальної сnрави, а тому існує ве

лика небезпека винесення непраносудних вироків. 
З. Перехресний доnит не є більшою гарантією всебічного й 

nовного дослідження обставин сnрави, ніж одноособове nроведен
ня головуючим судового сшдства, яке в руках майстерного в доnи

тах і nрофесійно nідготовленого судді здатне створювати шедеври 
судової діяльності. 

4. Дуже важливо, чи може підсудний нести великі витрати, що
би збирати контрдокази, наймати захисника, який зможе nроти

стояти обвинувачу в майстерності і мистецтві представляти й до
сліджувати докази. 

5. Надто проблематичною є роль стриманого й мовчазного 
судді, порівняно з таким суддею, який вміє зігріти увагою і розу

мінням, дійти до душі своїм словом. 
6. Суд, який виступає як спостерігач боротьби сторін, змуше

ний вирішувати сnраву на підставі недосконалої діяльності по збо
РУ й дослідженню доказів, nовинен миритися з nрогалинами дока
зового матеріалу і на такій основі виносити вирок. 1 

Натоміть проnонується сьогодні два варіанти реформування 

кримінального nроцесу: 

\. Проnонується так званий змішаний тиn судового розгляду. 
Після оголошення розгляду сnрави, встановлення особи nідсуд-

1 Фиш.wонон Б. А. Цит. праця.- С. 89-90. 
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ного й учинення інших підготовчих дш головуючий не nовинен 
одразу перетворюватися на одноособовий орган слідства. Замість 

цього здійснюється допит nрокурором і захисником nідсудного, 
свідків і ексnертів. Суддя nовинен ставити уточнюючі питання і 
проводити за необхідності додаткові допити. 

2. Пропонується nоділити судову стадію на дві частини. В nер
шій -має бути вирішено питання про винність підсудного на під
етаві доказів, досліджених у судовому засіданні та виявлених під 
час судових дебатів. Про визнання підсудного винним суд вино
сить ухвалу. У другій частині за позитивного вирішення питання 
щодо винності підсудного досліджуються всі обставини, що ха

рактеризують особу підсудного, а після судових дебатів вирішу
ється стуnінь покарання. У справі виноситься вирок. 1 

Наприкінці 80-х років ХХ ст. робоча група з питань рефор
мування кримінально-процесуального законодавства підГотувала 
проект Закону «Про захисТ>>. Цей проект Закону набув широкого 
розголосу, викликав у німецькому суспільстві неабиякий інтерес 
серед юристів і громадськості, але так і не був прийнятий як 
зnкон.2 

Перевірте свої зн.ан.н.я 

1. Які основні етани у своєму історичвому розвитку пройшов кримі
нальний nроцес Німеччини? 

2. Що особливого внесла в кримінальний nроцес конституція Кара
ліни? 

З. Які основні риси характеризували в Німеччині інквізиційний кри
мінальний процес? 

4. Дайте загальну характеристику Кримінально-nроцесуального ко
дексу Німеччини 1877 р. 

5. Охарактеризуйте кодифікаційну роботу над кримінально-nроцесу
альним законодавством Німеччини до Другої світовоj" війни. 

6. Назвіть найбільш важливі законодавчі акти ФРН, якими було вне
сено істотні зміни і доnовнення до КПК 1877 р. 

1 Фи.ш.1ю1юв Б. А. Цит. праця.- С. 91. Гуцепко К. Ф., Головко Л. В., Фu
.'ІlІ.Іюнпв Б. А. Цит. праця.- С. 446-447. 

2 Детально про основні положення цього проекту можна прочитати в: 
ФплuJюнов Б. А. Защитник в германеком уголовном nроцессе.- М .. J 997.
l". <!2 ІІІ. 
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7. До якого типу кримінального процесу належить кримінальtшй 
nроцес ФРН? 

8. Коротко охарактеризуйте функції адвоката у кримінальному процесі: 
як представника потершлоrо; 

як представника обвинуваченого: 
як nомічника обвинуваченого; 

- як помічника обвинувачсвого 1 суду; 
як лравозастушшка; 

- як органу правосуддя. 

9. У чо~у полязає завдання адвоката у кримінальному процесі щодо 
органів досудового слідства? 

1 О. Які особливості завдання адвоката в кримінально:\1У процесі в час
тині забезпечення рівності сторін? 

11. Як і чим гарантується у ФРН справедливість кримінального nро
цесу? 

11. Європейська конвенція 
про захист прав людини та основних свобод 

і право на захист у судовій практицІ 

німецьких судів 

Європейська конвенція про захист прав людини та основних 

свобод, що прийнята в Римі 4 листопада 1950 р. "J наступними змі
нами, дає змогу громадянам із держав, які ратифікували дану Кон
венцію, скористатися їі нормами для захисту своїх nрав. Так, якщо 
особа не змогла захистити свої nрава усіма передбаченими націо
нальним законодавством засобами, мас можливість звернутися по 
захист безпосередньо до Європейського Суду з прав людини (далі -
Суд). 

Конвенція є найефективнішим міжнародним правовим актом 
у частині охорони прав людини. 1 Конвенція сnрияє уніфікації євро
пейських систем права в частині кримінального судочинства. Така 
їі роль проявляється у тому, що: 

І) Після ратифіканії державою Конвенції остання стає націо
нальним правом такої держави. Наnриклад, ФРН законом від 
7 серпня 1952 р. надала нормам Конвенції сили національного за-

1 Hofmanski Р. Ochr011a praw czlo\vicka. Rialystok, 1994.- S. 16. 
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конодавства. У Франції, після ратифікації Конвенції у 1973 р. ст. 
55 Конституції Франції норми Конвенції набули у Франції консти
туційних норм. Аналогічно вчинили в Австрії та Іспанії. Надання 
в цих державах конституційності нормам Конвенції дає можли
вість громадянам .звертатися до конституційного суду держави з 
nриводу порушення Конвенції. 1 

2) Порушення вимог Конвенції надає можливість громадянам 
цих держав шукати захисту своїх прав, якщо вони такого захисту 

не знайшли на рівні національного законодавства, до міжнародних 
nравових органів, звертаючись, насамnеред, до міжнародного 
Суду з прав людини. 
' З) На підставі норм Конвенції Міжнародний Суд із прав людини 
визначив мінімальні стандарти кримінального процесу щодо по
няття європейського кримінального процесу. Практика Суду з 
nрав людини є правовою базою для законодавчого процесу країн 
ЄС. Кожна держава віднаходить свої способи й шляхи врахування 
цієї практики Суду. Наприклад, Велика Британія прийняла Закон 
про права людини \998 р. (Humane Rights Act), шляхом інкорnора
ції заnровадила до свого законодавства статті 2-12, 14, 16-18 Кон
венції, статті 1-3 протоколу першого і статті 1-2 протоколу шос
того. Згаданий Закон Великої Британії вимагає від судів безпосере
дньоr'о·:застосування у практичній діяльності норм Конвенції, 
надає громадянам держави право звертатися в судові органи зі 
скаргами на порушення норм Конвенції, зокрема, що стосується 
qрав людини. Стаття 2 Закону передбачає, що суди і трибунали 
при розгляді проблем, які виникають із застосування норм Конве
нції та національного права, повинні керуватися рішеннями Суду з 
прав людини, деклараціями й висновками цього міжнародного су
дового органу. Якщо суд при розгляді справи знайде, що між нор
мами Конвенції та національного права існують суперечності, він 
може постановити «декларацію незгоди» ( declaration of incompa
bility). Така декларація не породжує правових наслідків, але вима
гас реагування органів влади й управління, наділених законодав
чою ініціативою, з метою врегулювання таких суперечностей. 2 

У зв'язку з викладеним слід зазначити, що Суд з прав людини 
серед встановлених ним стандартів кримінального процесу вважає 
право на захист одним з основних прав обвинуваченого при роз-

1 Kuliesza Cezary. Цит. праця.- S. 204-205. 
2 Там само.- S. 206. 
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слідуванні і судовому розгляді кримінальної справи (наприклад, 
рішення Суду від 7 червня 2001 р. у справі Kress до Франції).' 

Суд із прав людини в численних своїх рішеннях тлумачить ч. З 
ст. 6 Конвенції щодо права обвинуваченого на захист як важливу 
гарантію справедливого процесу. Нагадаємо, що дана норма Кон
венції встановлює норму, згідно з якою кожна особа обвинувачена 
у вчиненні злочину, має щоиайменше такі права: 

а) бути негайно й детально поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього; 

Ь) мати достатньо часу й можливостей для підготовки свого за
хисту; 

с) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу 
захисника на свій власний вибір або - якщо він не має достатніх 
коштів для оплати правової допомоги захисника - одержувати таку 
допомогу безкоштовно, якщо цього вимагають інтереси правосу для; 

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього до
питу, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

е) якщо він не розуміє мову, яка використовується у суді, або не 
розмовляє нею,- отримувати безкоштовну допомогу перекладача. 

При обговоренні питання права на захист Суд застосовує такі 
визначення, як забезпечення «захисту реального й ефективного». 
Так, у вироку від ІЗ травня 1980 р. у справі Arctico до Італії Суд 
указав: «Метою Конвенції не є захист теоретичних чи ілюзорних, 
а реальних і ефективних (прав). Це особливо стосується прав, 
пов'язаних із захистом, з огляду на важливу роль права на спра
ведливий судовий процес у демократичній державі. Стаття 6 ч. 
З п. (с) говорить про допомогу, а не про надання захисника. Те 
друге само по собі не гарантує ефективності першого».' 

Поняттям ефективного і реального права на захист Суд з пра~ 
людини користується в численних справах, як, наприклад, у справІ 

Pakelli до Німеччини, у справі Goddi до Італії. 3 А у справі до Пор
тугалії Суд висловив аналогічну думку стосовно захисту за при
значенням, звернувши увагу, що лише сам факт забезпечення за
хисту за призначенням ще не свідчить про реальне гарантування 
ефективного захисту. Втім, у цій же справі Суд водночас відзна-

1 Kuliesza Cezary. Цит. праця.- S. 204-205. 
2 Nowicki М А. Europcjski Trybuna! Praw Czlowieka.- Т. 1.- Prawo do 

rzetelnego procesu.- Zakamycze, 2001.- S. 657--659. 
3 Kuliesza Cezary. Цит. праця.- S. 207. 
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чив, що держава не несе відповідальності за кожну недбалість 
адвоката при виконанні ним своїх професійних обов' язків. 1 

Дуже показовою в аспекті забезпечення реального й ефективно
го захисту є справа Croissant до Німеччини. Скаржник звернувся 
до Суду з прав людини з вимогою визнати, що німецький суд у 
Штуттгарті при розгляді його справи порушив вимоги Конвенції, 
оскільки надав йому за призначенням третього захисника, на 
участь якого він не погоджувався, чим поставив його у матеріальні 
витрати у виді присуджених із нього сум гонорару на користь цього 
адвоката. З даної справи видно, що на початку процесу за призна

ченням обвинуваченого захищало два адвокати. Але з врахуванням 
заnлуrаності справи та ймовірною тривалістю процесу суд призна
чив для захисту скаржника ще третього адвоката. Обвинувачений 
оскаржив таке рішення суду першої інстанції до апеляційного су
ду. Останній відмовив у задоволенні скарги обвинуваченого. Після 
завершення процесу засуджений мав сплатити гонорар трьом 

адвокатам. Розглядаючи скаргу, Суд із прав людини не знайшов 
порушення вимог ст. 6 Конвенції у частині призначення перших 
двох адвокатів, як і третього адвоката. У своєму рішення Суд з 
прав людини вказав, що тривалість процесу є обставиною, яка 
впливає на справедливість правосуддя і суд повинен дбати, щоби 
процес відбувся швидко й правильно. Одночасно справедливість 
процесу вимагає, щоби обвинувачений належним чином був ре
презентованим у судовому засіданні. Суд намагався ретельно до

триматися цих двох важливих умов, а тому і признаqив третього 
адвоката. 

Визначальним у частині забезпечення обвинуваченого безоплат
ним захисником не тільки в суді першої інстанції є вирок від 
25 квітня 1983 р. Суду з прав людини у згадуваній уже справі Пе
келлі до ФРН. Громадянин Терції Пекеллі був засуджений дільнич
ним судом Хейлбронна до позбавлення волі за торгівлю наркоти
ками. Його адвокат Вінгертер звернувся зі скаргою в порядку реві
зїі до Федеральної Судової палати - у вищу судову інстанцію. 
У скарзі він указав на ряд процесуальних порушень, у тому qислі 
ст. 146 ПК ФРН, яка забороняє адвокатові захищати обвинуваче
ного, якщо він раніше захищав одного з його співучасників. Таким 
'Іином, Вінгертер указав як на одне з процесуальних порушень 

1 Nowicki М. А. Europejski Trybunat Praw Cztowieka.- Cz~sc.2.- Warszawa, 
2002.- s. 128-130. 
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свою власну участь у процесі. У прийнятrі скарги адвокатові було 
відмовлено, оскільки вона подана адвокатом, який не має право 
представляти скаржника. 

Після того як ревізійна скарга була подана іншим адвокатом, 
Раушенбушем, їі було прийнято до розгляду. Проте палата в кри
мінальних справах Федерального Суду відмовилася допустити ад
воката Вінгертера до участі в судовому засіданні, оскільки він брав 
участь у першій інстанції як захисник іншого обвинуваченого. Але 
палата відмовилася такою призначити для Пекеллі іншого захис
ника, оскільки законом для розгляду справи у вищій інстанції таке 
призначення не передбачено, а Пекеллі сам вправі брати участь у 
судовому засіданні. Пекеллі покликався на фінансові проблеми, 
чому він не міг обрати собі захисника і сам не взяв участі в судо
вому розгляді справи, хоч на той час уже був звільнений з місць 
ув' язнення. 

Пекеллі подав скаргу до Комісії з прав людини, вважаючи, що 
Судовою палатою було порушено його права, передбачені ст. б 
п. З (с). 

Суд із прав людини у своєму вироку записав: 
«ЗО ... На слуханні в Комісії Уряд стверджував, що ст. б п. З (с) 

не вимагає надання безоплатної правової допомоги в даному ви
падку, оскільки Пакіллі міг особисто з'явитися на розгляд справи 
у Федеральній судовій палаті ... 

ЗІ. Статrя б п. З (с) гарантує особі, звинуваченій у вчиненні 
кримінального злочину, три права: захищати себе особисто; мати 
обраного ним самим захисника і, за певних умов, мати призначе
ного йому захисника безоплатно ... Суд згідний з Комісією з даного 
питання. Відповідно «кожен обвинувачений у вчиненні криміналь
ного злочину», хто не бажає захищати себе особисто, повинен ма
ти можливість вдатися до послуг обраного ним захисника; якщо в . . 
нього немає достатНІх кошпв для оплати такого захисника, то, на 

підставі Конвенції, захисник повинен бути наданий йому безоплат
но, коли цього вимагають інтереси правосуддя. 

Таким чином, Пакіллі, хоч німецьке право і дозволяло йому 
стати особисто перед судом, міг вимагати надання йому юридич
ної допомоги в тій мірі, в якій це відповідало умовам, встановле
них ст. бп. З (с)». 1 

1 Евроnейский Суд ло правам человека. Избраннь1е решения.~ М., 1996.
С. 422-429. 
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На підставі ст. 6 Конвенції кожен має право на захист адвока
том вільно ним обраним, але з певними обмеженнями, коли мова 
йде про адвоката за призначенням, а також і тоді, як у даній справі, 
суд вправі вирішувати, чи інтереси правосуддя вимагають участі 
одного, двох чи трьох адвокатів. Тим більше, що третій адвокат 
активно виконував свої функції. При цьому Суд наголосив, що ні
мецька система правосуддя має характерну особливість: виріша
льне значення для призначення захисника у кримінальній справі 
має інтерес правосуддя, проведення справедливого й оперативного 

розгляду справи. 1 Конвенція, говорячи про право на захист, вихо
дить із того, що у кримінальному процесі адвокат має бути неза
лежним від держави чи їі органів, від будь-яких сторонніх впливів. 
Захист обвинуваченого є насамперед справою обвинуваченого і 
адвоката і незалежно від того чи адвокат бере участь у справі за 
вибором чи за призначенням суду. Водночас Конвенція, говорячи 
про реальну правову допомогу обвинуваченому, допускає в окре
мих випадках контроль за рівнем надання такої допомоги обвину
ваченому, за ефективністю здійснення адвокатом його професій
них обов'язків. Як ствердив Суд у вироку від 19 грудня 1989 р. у 
справі Komasinski проти Австрії, «на підставі ст. 6 ч. З Конвенції 
від місцевих компетентних органів вимагається втручання (в здійс
нення правозахисних функцій адвоката) тільки у тому випадку, 
коли очевидним є факт або за інших даних звертає на себе увагу, 
що захисник не забезпечує ефективного представництва обвину
ваченому».2 

Суд із прав людини відзначає у своїх узагальненнях про пору
шення права на захист обвинуваченого, коли відповідно до норм 
національного законодавства не допускають захисника до участі 
у справі у разі відсутності обвинуваченого у процесі. Так, у справі 
Krombach, яку розглядав французький суд в 1995 р., адвокат обви
нуваченого у своїй промові виклав свої доводи на захист клієнта. 
Суд засудив обвинуваченого до позбавлення волі на 15 років, не 
взявши до уваги аргументи адвоката, посилаючись на те, що при 

розгляді справи не був присутній обвинувачений. Суд з прав шо
дини у своєму рішенні у даній справі вказав таке: «Право кожного 
обвинуваченого на ефективний захист за допомогою адвоката, 
у випадку необхідності за призначенням- хоч і не обов'язково-

1 Nowicki Marek Antoni. Europejski Trubuna! Praw Cz!owieka - przegl'lcd 
orzccznictwa //Palestra.- 1992.- 11-12.- S. 80-81. 

2 Kuliesza Cezш:v. Uит. праця.- S. 208. 
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є одним із фундаментальних елементів справедливого процесу. 
Обвинувачений може ним користуватися навіть і тоді, коли він не 
присутній на судовому розгляді. Законодавець повинен противи
тися явці в судове засідання без поважних причин, але однак не 
може карати за таке, відмовляючи в праві на допомогу захисника».' 

Незважаючи на те що з Конвенції прямо і не випливає про 
поширення ст. 6 на стадії досудового слідства, Суд із прав людини 
у своі'х рішеннях ці норми Конвенції поширено тлумачить. Так, 
у вироку від б червня 2000 р. у справі до Великобританії він зазна
чив: «Навіть якщо головною метою ст. б Конвенції, стосовно кри
мінальних справ, є забезпечення справедливого процесу перед від
повідним «судом» до розгляду по суті «кожного обвинувачення», 
ІЗ цього не випливає, що ця стаття не має застосування до процесу, 

що передує судовому розгляду. Стаття б- особливо Гі ч. 3- засто
совується ще до того, як справа надійде до суду, адже правиль
ні~-ть судового процесу може бути порушено внаслідок раніше 
вчинених дій, які перебували в суперечності з вимогами цієї норми»2 

Суд з прав людини багато уваги приділяє у своїх судових рі

шеннях питанням надання захисникові та обвинуваченому можли
вості кОІггактування один з одним. У вироку від 6 червня 2000 р. 
У справі до Великобританії Суд вказав, що відмова обвинувачено
му протягом перших 24 годин із часу його затримання суперечить 
вимогам ст. б ч. З Конвенції.' 

На думку Міжнародного Суду, право скористатися захисником 
за призначенням не є абсолютним nравом. Таке nраво належить 
обвинуваченому лише в тому виnадку, коли він не має змоги опла
тити послуги адвоката, а суд, у свою чергу, nрийде до думки, що 

інтереси правосуддя вимагають цього. Право обвинуваченого ско
ристатися безоплатним захисником є складовою поняття справед

ливого судового процесу. При забезпеченні захисника за призна

ченням, на думку Суду, обвинувач не користується правом вибору 
захисника. Суд у вироку від 25 вересня 1992 р. у справі Croissant 
до Німеччини вказав: «Дійсно, ст. б ч. 3 n. с Конвенції надає право 
кожному обвинуваченому, який звинува<~ується у вчиненні дій, за 
які йому грозить покарання, до здійснення захисту за допомогою 

1 Nowicki М А. Europejski Trybunal P1·aw Czlowieka.-- Cz<;sc. 2.- Warszawa, 
2002.- S. ІЗО. 

2 Kuliesza Cezary. Цит. праця.- S. 209. 
3 Там само.- S. 210. 
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обраного ним захисника. Втім, не применшуючи значення вщно
син довіри між правником і клієнтом, це право не може вважатися 

за абсолютне ... Визначаючи захисника, відповідний суд, без сум
ніву, повинен брати до уваги побажання обвинуваченого. Однак 
суд може і не взяти до уваги побажання обвинуваченого у разі, коли 
існують істотні, а також достатні підстави вважати, що цього ви
магає інтерес правосуддя». 1 

Але в окремих випадках, коли є підстави вважати, що певний 

захисник неприхильно ставиться до обвинуваченого, то, як ствер
джує Суд з прав людини, буде порушено засада справедливості 
судового процесу (вирок від 25 квітня 1983 р. у справі Pakelli до 
Німеччини)2 

Наведені стандарти права на захист доповнюються в ст. 6 Кон
венції іншими гарантіями, які визнаються за обвинуваченими. До 
таких належать: 

а) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для 
нього мовою про характер і причину обвинувачення проти нього; 

Ь) мати достатньо часу й можливостей для підготовки свого за
хисту; 

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього до
питу, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що й свідків обвинувачення; 

е) якщо він не розуміє мову, яка використовується у суді, або не 
розмовляє нею,- отримувати безкоштовну допомогу перекладача. 

В основному ці права стосуються безпосередньо обвинуваче-. . 
ного, хоч, водночас, окремІ з них так чи шакше можуть перено-

ситися і на захисників. Суд із прав людини висловив думку, що, 
наприклад, право мати достатньо часу й можливостей для підгото

вки свого захисту стосується тільки обвинуваченого (вирок від 
12 жовтня 1978 р. у справі Х і У до Австріі).3 

Важливим елементом справедливого процесу є негайне і де
тальне поінформування зрозумілою для обвинуваченого мовою 
про характер і причину висунутого проти нього обвинувачення. 
Суд з прав людини наголошує, шо таке повідомлення має бути 
зроблено у письмовій формі, із викладом не тільки детальної інфо
рмації про фактичні юридичні обставини фабули обвинувачення, 

1 Kuliesza Cezmт. Цит. лраuя.- S. 211. 
2 Евроnейский Суд по правам человека ... - С. 422-429. 
'Ku/iesza Cezmy. Цит. прапя.-- S. 211. 
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а й має бути зазначено норму кримінального закону, за якою попе
редньо кваліфікуються дії обвинуваченого. Така інформація є умо
вою справедливості процесу, оскільки обвинувачений може відпо
відно висовувати не лише докази на спростування самого обвинува
чення, а й правильно й ефективно вибудовувати свою платформу 

захисту (вирок від 25 березня 1999 р. у справі Pelissier І Sassi до 
Франції).' 

Щодо права мати достатньо часу й можливостей для підготовки 
свого захисту, то Суд з прав людини висловив думку, що в кожно
му конкретному випадку, із врахуванням складності справи, й об
сягу та інших обставин, що заслуговують на увагу, визначається 
час, достатній для підготовки до захисту. Передовсім, тут врахову
ється можливість обвинуваченого достатньою мірою контактувати 
зі своїм адвокатом, а також можливість ознайомлення з матеріала
ми кримінальної справи. 

Суд з прав людини в ряді своїх вироків категорично висловився 
про те, що він не вправі контролювати принципи доказування або 
оцінки доказів у кримінальному процесі європейських держав, 
оскільки конвенція з цього приводу не містить жодних указівок. 
Суд вправі лише давати оцінку процесу в цілому на предмст від
повідності стадії доказування і усього процесу вимогам справед
ливості, чого вимагає Конвенція (вирок від 15 червня 1992 р. у справі 
Ltidi ло Швейцаріі). 2 

У цьому аспекті Суд з прав людини висловив думку, що право 
обвинуваченого на внесення різних клопотань про зажадання дока
зів, зокрема щодо допиту свідків або експертів, не є необмеженим. 
Засада рівності сторін в кримінальному процесі означає створення 
умов для дослідження доказів обвинувача й обвинуваченого одна
ковою мірою. Жодна сторона не може бути поставлена в гірші 
умови порівняно з іншою стороною. Суд вправі відмовити обвину
ваченому в його клопотанні про допит нових свідків, якщо він зна
йде за неможливе таке здійснити, або показання свідків не є істотни
ми для встановлення істини у справі (вирок від 20 листопада 1989 р. 
у справі Kostowski до Г олландіі)3 • 

Що стосується отримання безкоштовної допомоги перекладача, 

якщо обвинувачений не розуміє мови, якою ведеться пронес, або 

1 Kuliesza Cezary. Цит. праця.- S. 212. 
2 Там само.- S. 213. 
3 Там само.- S. 2 І 3-2 І 4. 
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не розмовляє нею, то Суд зазначає у своїх рішеннях, шо з Конвен
ції не випливає право на переклад усіх матеріалів кримінальної 
справи. Важливо, шоб обвинувачений міг зрозуміти найбільш 
важливі процесуальні дії у справі. Обвинуваченому належить 
право на безоплатне користування послугами перекладача в кон
.тактуванні із захисником, в судовому засіданні та поза ним. 
Оскільки обвинувачений може користуватися послугами пере
«Ладача протягом тривалого часу, тому, на думку Суду, витрати, 

пов'язані з роботою перекладача, не можуть покладатися на об
винуваченого (вирок від 19 грудня 1989 р. у справі Komasimski 
до Австрії, від 21 лютого 1984 р. у справі Oztiirk до Німеччини).' 

Наведемо більш поширено позицію Суду щодо забезпечення 
обвинуваченого безоплатним перекладачем. Для цього проаналі

зуємо вирок від І О березня 1989 р. у справі Luedicke. Людіке, 
працівник британських збройних сил, у травні 1972 р. дільнич
ним судом Білефельда ФРН був визнаний винним у порушенні 
Правил дорожнього руху і оштрафований, а також на нього по
кладено оплату судових витрат, у тому числі й витрати, пов 'язані 
з використанням перекладача. Інший скаржник у цій же справі, 
Белкасем, за походженням алжирець, судом Берліна-Тіргартена 
був визнаний винним в участі у бійці та спричиненні тілесних 
ушкоджень. Суд також поклав на обвинуваченого відшкодування 
судових витрат, у тому числі й послуг перекладача. По цій же 

справі скаржника Коча, турецького громадянина, було засуджено 

судом шеффенів до одного року nозбавлення волі за спричинення . . 
тяжких тшесних ушкоджень ІЗ стягненням судових витрат, за ви-

нятком витрат на nерекладача. Але nри розгляді судом скарги 
прокуратури було винесено рішення і про стягнення з Коча ви
трат, пов'язаних із послугами перекладача. 

У своїй доповіді Комісія зі згаданих скарг одноголосно висловила 
думку, що рішення судових органів про стягнення зі скаржників 
судових витрат, nов'язаних з оnлатою nослуг перекладача, є по

рушенням ст. 6 n. (е) Конвенції. Уряд ФРН не nогодився з таким 
висновком Комісії й оскаржив його до Суду з прав людини. 

У мотивувальній частині свого рішення Суд навів аргументи 
помилковості правової позиції Уряду ФРН у відстоюванні позиції 
судів країни в частині стягнення з обвинувачених судових витрат, 

1 Ku/iesza Cezary. Цит. прапя.~- S. 215. 
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пов'язаних із витратами за послуги перекладача. Ось які доводи 
навів Суд: <<41. На думку Уряду, усі права, перераховані в п. З 
ст. б, належать до кримінального процесу і стають безпредметними, 
як тільки судовий процес, справедливий характер якого вони по
кликанні гарантувати, закінчується винесенням остаточного й 
загальнообов'язкового рішення. Уряд стверджував, що ці права, 
що конкретизують права на справедливий судовий розгляд- п. І 

ст. б- стосуються тільки обвинуваченого («кожної людини, обви
нуваченої у вчиненні кримінального злочину») ... 

42. Суд констатує, що з метою забезпечення справедливого 
судового розгляду в п. З ст. б перелічено деякі права (міні-маль
ні права), надані обвинуваченому (кожному, кому <<Пред' явлено 
обвинувачення у вчиненні кримінального злочину»). Але з цього 
не випливає стосовно підпункту (е), що від обвинуваченого мож
на вимагати оплати витрат за переклад, після того, як його було 
засуджено. Подібне прочитання п. З (е) ст. б, дозволяючи внут
рішнім судам покладати такі витрати на засудженого, рівносиль
но обмеженню тимчасових рамок дії статті і практично означає, 
що обвинувачений у разі наступного засудження позбавляється 
можливості користуватися цим правом. При такому тлумаченні 
п. 3 (е) ст. б утрачає значною мірою свою ефективність. Обвину
вачений, який не розуміє мови, що використовується в суді, або 
не говорить нею, опиняється в несприятливому становищі порів
няно з обвинуваченим, який володіє цією мовою,- це ті самі не
сприятливі умови, які покликана згладити стаття бп. 3 (е) ... 

Запропоноване Урядом тлумачення йде врозріз не лише з вста
новленим значенням терміна <<безоплатно», але і з метою статті б, 
зокрема п. З (е); якщо б цей останній зводився до гарантії права на 
тимчасове звільнення від оплати, не перешкоджаючи внутрішнім 
судам покладати на засуджених витрати за переклад, це негативно 

відбилося би на праві на справедливий судовий розгляд, яке захи
щається даною статтею ... 

48 ... У контексті права на справедливий судовий розгляд, гаран
тований статтею бп. 3 (е) означає, що обвинувачений, який не ро
зуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, 
має право на безоплатну допомогу перекладача для письмового чи 
усного перекладу всіх документів чи заяв у порушеній проти нього 
справі».' 

1 Европейский Суд no nравам человека ... -С. 187-196. 
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Останнім часом Суд з прав людини неодноразово висловлювався 
за можливе обмеження прав обвинуваченого, які диктуються не
обхідністю охорони й захисту прав інших осіб, що беруть участь у 
кримінальному процесі. Насамперед слід сказати про інститут до
питу анонімних свідків. Щоправда, окремі науковці критикують 
таку позицію Міжнародного Суду, вважаючи їі такою, що супере

чить вимогам Конвенції. 1 

Суд із прав людини роз' я снив: аби права обвинуваченого не 
були порушені при допиті анонімних свідків, суд повинен дотри-. 
муватися певних правил: 

- обвинуваченому необхідно гарантувати право ставити пи

тання свідкам обвинувачення та отримання на них відповіді, якщо 
неможливо забезпечити безпосередню участь обвинуваченого та 
його захисника в допиті таких свідків (вирок від 26 березня 1996 р. 
у справі Doorsoп до Нідерландів); 

- використовувати показання анонімних свідків, які вони дали 
на досудовому слідстві за умови, що захисник має можливість ста
вити питання свідкам (вирок від 20 листопада 1989 р. Kostowski до 
Нідерландів); 

- показання анонімного свідка не може бути головним і само
стійним доказом у справі, вина обвинуваченого має бути доведена 
іншими доказами (вирок від 23 квітня 1997 р. у справі Doorsoп до 
Нідерландів); 

- кожне застосування інституту анонімного свідка має бути 
належним чином обгрунтовано наявністю небезпеки для свідка 

(рішення від 4 липня 2000 р.); 
- обмеження права обвинуваченого на захист у зв' язку з ано

німним свідком має бути компенсовано іншими правами захисту 
та відповідною судовою процедурою; 

- суд, який розглядає справу, повинен мати можливість сам 

бачити й спостерігати свідка, щоб зробити правильний висновок 
щодо оцінки таких показів-' 

Офінійно у ФРН було запроваджено інститут анонімних свід
ків після прийняття Закону «Про боротьбу з нелегальним обігом 
наркотиків та інших форм організованої злочинності>> 1992 р. 3 

1 Wiliilski Р. Swiadek incognito w polskim procesie kamym.- Zakamyczc, 
2003.- S. 222. 

2 Kuliesza Сеzшу. Цит. пращІ.- S. 216-217. 
J Gosk Zbigniel4'. Zarys instytucji Swiadka anonimowego w polskiej proce

dшze kamej na tle rozwi'lzan europejskich // Palestra.- 1996.- 9-19.- S. 77. 
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У ФРН Законом про захист свідків від І грудня 1998 р. дозволено 
при допиті анонімних свідків застосовувати можливості відео, 
особливо, коли мова йде про допит конфідентів поліції. 1 Верхов
ний суд ФРН до прийняття згаданого вище Закону вважав непри
пустимим при обгрунтуванні обвинувального вироку брати до 
уваги показання конфідента поліції (), якщо при такому допиті не 
брав участі обвинувачений і його захисник. Таку позицію Верхов
ний суд ФРН обгрунтовував засадою справедливості процесу, як 
засади, що характерна для правової держави (вирок від 5 листо
пада 1982 р.). 

Але вже в 90-х роках Верховний суд ФРН змінив свою думку 
щодо цієї проблеми - погодився на заміну безпосереднього допиту 
в судовому засіданні конфідентів поліції (vertrauens Personen- VP) 
і агентів поліції (verdeckte Errnittlern - VE) пред'явленням прото
колів допиту цих осіб, оформлених без участі захисту.3 Такі про
токоли допитів суд не може брати до уваm лише у тому виnадку, 
коли б таке надмірно порушувало пrаво на захист і цим перешкод
жало встановленню Істини у справІ. 

Дослідники кримінального процесуального права ФРН ствер
джують, що судова практика німецьких судів свідчить, що суди 
беруть до уваги як докази показання свідків, які мають інформа
цію у справі тільки зі «слухів», до яких можна зарахувати: 

- працівників поліції, які підслуховують, поліцейських, які за
ймаються записом телефонних розмов та їх перекладом німецькою 
мовою; 

супроводжуючих конфідентів та агентів поліції; 
- третіх осіб, які щось чули від інших; 
- осіб, які не є працівниками поліції, яким важливу для справи 

інформацію повідомив свідок, який є недоступним, відмовив дати 
свідчення або який помер перед розглядом справи в судовому за
сщаню; 

- експерти, перед якими обвинувачений або свідок подали ін
формацію, яка стосується справи.' 

Незважаючи на судову практику, яка бере до уваги показання та
ких свідків, норми КПК ФРН не містять правової підстави для цього. 

1 Ku/iesza Cezarv. Цит. праця.- S. 218. 
2 • 
Там само.- S. 219. 

3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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Серед названих свідків особливо виділяються дві головні кате
горії: 

- законспіровані агенти поліції, які nроникли у злочинне сере
довище з метою повідомляти офіційним органам інформацію про 
вчинення злочинною організацією злочинів. Ці агенти є працівни
ками поліції, що приховуються шд іншим прізвищем, користую
чись підробленими паспортами, тощо; 

- особи зі злочинного середовища, які або постійно, або час 
від часу таємно співпрацюють із поліцією як конфіденти. 

- Верховний суд ФРН неодноразово у своїх рішеннях акцен
тував увагу на забез11еченні охорони цих свідків у кримінальному 
процесі. Наприклад, у постанові від 17 серпня 2004 р. суд указав: 
« ... необхідно тримати в таємниці правдиву особовість аген
та, документальні дані та про обсяг його діяльності у майбут
ньому».' 

Щоби не допустити викриття агента поліції, Верховний суд 
вважає допустимим при відеоконференції участь вищого керівни
цтва агента, яке може здійснювати цензуру поставлених питань 
або за згодою із судом обрати інші засоби, які гарантували б збе
реження особовості агента в таємниці. 
У літературі наголошується на тому, що часто агенти поліції 

відзначаються низьким рівнем культури, низькими спонуканнями 
співпрацювати з поліцією (фінансові та інші матеріальні інтереси). 
У ес це суд 11овинен враховувати при оцінці доказів, так само, як і 
провокаційні дії поліції у виді так званих контрольних закупівель 
при торпвш наркотиками. 

Суд із прав людини рішуче висловився щодо застосування по
ліцейської провокації. Так, відповідно до вироку від 9 червня 1998 р. 
у справі до Португалії Суд зазначив, що засада справедливого 
кримінального процесу, закріплена у ст. 6 Конвенції, стосується 
усіх видів кримінальних справ і всіх стадій процесу, в тому числі і 
щодо організованої злочинності. Публічний інтерес не може об
гр"J:'.нтовУ.вати засто~~вання як засобу доказування результати полі
цеиськоІпровокацІІ. 

Верховний суд ФРН у вироку від 18 листопада 1999 р. роз'яс
нив, що доведення до вчинення злочину шляхом провокації органу 
поліції осіб, які не перебували на підозрі і не мали наміру вчиняти 

1 Kuliesza Сеzшу. Цит. праця.- S. 221. 
2 Там са"о.- S. 222. 

405 



злочини, використання показань цих осіб веде до порушення заса
ди справедливості процесу. 1 

Суд із прав людини вважає порушенням засади права на захист 
використання поліцією приватних осіб, які не є працівниками по
ліції, для отримання від обвинуваченого зізнання у вчиненні зло
чину. Допит таких осіб як свідків Суд вважає неприпустимим, 
оскільки обвинувачений має право на мовчання і не відповідати на 
запитання органів переслідування (вирок від 5 листопада 2002 р. у 
справі Allan до Великобританії). 2 

Нарешті, слід відзначити, що Верховний суд ФРН зайняв пози
цію щодо показів свідків, що можуть свідчити лише про інформа
цію, почуту ними від інших. Лише у виняткових випадках, коли 
неможливо у справі за допомогою інших способів отримати певну 
інформацію, Суд може взяти до уваги інформацію такого свідка. 

Істотне значення мав і широко коментувався в німецькій літе
ратурі вирок Суду з прав людини від 8 квітня 2003 р. у справі 
М.М. v. Netherlaпds. У цьому вироку Суд категорично висловився 
проти використання органами держави приватних осіб підслухо
вування приватних телефонних розмов, оскільки в такому разі 
грубо порушуються права обвинуваченого на захист. 
У літературі відзначається, що практика німецьких органів 

слідства допускає випадки використання приватних осіб як свід

ків, що пові3омляю~ь інформа~ію «із слу_у». Ця практика підда
ється гострш критищ у правовш штератур1. 

Згаданий вище Закон про свідків 1998 р. передбачає різні фор
ми допиту свідків із використанням відео. Стаття 58а КПК перед
бачає закріплення показів свідків на стадіях допиту поліцією, про
курором та суддею на носіях звуку і зображення (ст. l68e, 24 7а 
КПК). На стадії підготовчій у справі ст. l68e КПК передбачає мож
ливість проведення відеоконференції при допиті судом у спосіб, 
коли суддя допитує свідка без присутності особи, яка має право 
бути присутньою при такому допиті, цій особі під час такого до

питу забезпечується тільки зображення і голос процесу допиту. 
Стаття 247а КПК дозволяє в окремих випадках на проведення 
допиту свідка за допомогою відеообладнання поза приміщенням 
суду з одночасною трансляцією голосу і звуку в зал суду. В таких 

: Ku/iesza Cezmy. Цит. праця.- S. 221. 
·Там само.- S. 223. 
3 Там само.- S. 224. 
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ситуаціях допускається аудіовізуальне обладнання, яке унеможлив
лює ідентифікацію свідка. 

У ряді роз'яснень Конституційного і Верховного судів ФРН мі
стяться думки про те, що використання відео при допитах свідків, 
у тому числі і тих, які перебувають за кордоном, є найбільш на
ближене до безпосереднього допиту судом і такі допити мають 

більщу доказову цінність порівняно з оголошенням протоколів до
питу свідків або використання свідків <<із слуху». КПК гарантує 
можливість сторонам у тому числі обвинуваченому і його захис
никові, ставити питання під час проведення такого допиту. Судова 
практика німецьких судів вважає, що така форма допиту свідків, 
навіть під час застосування оптично-акустичних засобів, які пере
шкоджають ідентифікувати особу свідка, не порушують права об
винуваченого на захист, що закріплено у ст. 6 Конвенції. 1 

Сьогодні в німецькій літературі та судовій практиці наголошу
ється на необхідності підвищувати роль захисника обвинуваченого 
на стадії дослідження доказів у судовому розгляді справи, при до
триманні засади безпосередності. Особливо звертається увага на 
необхідність обов' яз ко вої участі захисника обвинуваченого при 
допиті свідків обвинувачення, яке здійснює суддя на стадії дізнан
ня (Ennittlugsrichter), який після проведених змін у КПК 1975 р. 
здійснює не досудове слідство, а лише окремі процесуальні дії. 
Верховний суд ФРН у вироку від 25 липня 2000 р. висловив думку, 
що у разі, коли виникає потреба у допиті пентрального свідка 
обвинувачення, а обвинувачений, який не бере у такому допиті 
участі і не має свого захисника, має бути забезпечено йому захис
ника. С!станній допускається до проведення такого допиту свідка, 
але, крІм цього, перед кожним таким допитом захисник повинен 

мати можливість побачитися з обвинуваченим. При допиті свідка 
захисник має право заявляти клопотання про усунення супереч

ностей чи розбіжностей між записами у протоколі і показами, які 
давав свідок. При дотриманні цих вимог Верховний суд ФРН 
вважає, що права обвинуваченого, закріплені у ст. 6 Конвенції, 
цілком гарантуються. 

На початку ХХІ ст. Верховний суд ФРН роз'яснив судам, що, 
відповідно до вимог ст. 141 КПК, у контексті вимог ст. 6 Конвенції 
зобов'язує суди забезпечувати обвинуваченого захисником і на 
стадіях процесу, що передують судовому розгляду сnрави. Особ-

1 Kuliesza Сеzшу. Цит. праця.- S. 226. 
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ливо це правило стосується випадків допиту свідків обвинувачен
ня, перед допитом яких обвинувачений має бути забезпечений за
хисником. Водночас суд не висловився категорично про не

прийняття як доказу показів свідка, якщо обвинувачений не мав 
захисника, залишивши це на розсуд суду першої інстанції. У чер
говому роз'ясненні від 9 серпня 2000 р. Верховний суд ФРН вка
зав, що прокуратура має обов'язок внести суду клопотання про 
забезпечення обвинуваченого захисником на підготовчій стаді 
процесу, коли б дізналася про існування важливих доказів учинення 
злочину, а підозрюваний потребував би правової допомоги. В кон
кретному випадку суд не погодився з доводами про заборону суду 

першої інстанції брати до уваги показання свідків, якщо обвинува
чений не мав захисника. Головне: щоб підозрюваний знав про своє 
право на мовчання й право мати захисника. 1 

Відомий німецький криміналіст О. Лемке (Lemke) слушно за
являє, що в судовій практиці нема єдиної позиці з приводу оцінки 
доказу, отриманого на досудових стадіях слідства з порушенням 
установленого порядку. На його думку, не повинна мати жодного 

значення обставина, що обвинувачений сам з'явився в органи по
ліції, що він знав про своє право на мовчання і право 
на захисника. Такі права обвинуваченому слід детально роз'ясняти.2 

Іншою проблемою, яка безпосередньо пов'язана з правом обви
нуваченого на захист, є оголошення в судовому засіданні протоко
лів допиту свідків, експертів, співобвинувачених, оформлених на 
підготовчих стадіях процесу. 

Стаття 251 КПК передбачає можливість оголошення в судовому 
засіданні протоколів допиту, проведених суддею на підготовчій 
частині процесу у випадку, коли допитані особи не можуть 
з'явитися в судове засідання з причин смерті, хвороби або не мож
на встановити місце проживання особи і дати показання. Водно
час п. 4 ст. 251 КПК передбачає можливість оголошення в судо
вому засіданні суддівських протоколів допиту свідків, експертів, 
співобвинувачених за взаємною згодою прокурора, обвинуваче
ного та його захисника. 

Судова практика німецьких судів надає великої ваги суддів
ським протоколам допиту свідків, експертів та співобвинувачених 
не лише з факту попередження про кримінальну відповідальність 

1 Kuliesza Сеzшу. Цит. nраця.- S. 229. 
2 Там само.- S. 230. 
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'Іа давання неправдивих свІДчень, але й тому, що на таких допи

тах беруть участь сторони (ст. J 68с КПК), чого вони позбавлені 
на допитах, які проводять органи переслідування. 

У зв'язку з цим слід зауважити, що порушення вимог закону 

(ст. 68, 69 КПК) при оформленні суддівського протоколу (відсут
ність підпису судді, відсутність роз'яснення судді про право об
винуваченого на мовчання чи право свщка вІДмовитися вщ да

вання показів (ст. 55 КПК) тощо), тягне за собою втрату таким 
nротоколом доказового значення. Такий nротокол не може ого
лошуватися в судовому засіданні, навіть без жодних застережень 
із боку обвинуваченого чи його захисника. Але навіть згода сто
рін не дає можливість суду взяти такий протокол за доказ. 

Не підлягає оголошенню суддівський протокол допиту, якщо 
порушено вимоги про завчасне повідомлення сторін про призна
чений допит (ст. 168с і 224 КПК), що потягло за собою неучасть 
у такому сторін. У судовій практиці відзначається, що останнє 
порушення не є абсолютним, оголошення таких nротоколів доnи
ту t можливим, якщо сторони проти цього не заnеречують. Вер

ховний суд ФРН вважає, що за таких обставин оголошення таких 
протоколів не порушує nрав обвинувачено1·о, оскільки захис
ник має можлиюсть заперечити таке оголошення протоколу, що 

в обов'язковому порядку заноситься до протоколу судового засі
дання.' 

Судова практика визначилася щодо форми згоди сторін на ого-. . . . 
JЮШСННЯ В судовому засІДаННІ суддІВСЬКИХ ПрОТОКОЛІВ ДОПИТу: за-

ХИСНИК має чітко висловити свою думку з цього питання, а щодо 
обвинуваченого, то достатньо його мовчазної згоди. Верховний 

суд ФРН навіть висловив таку думку: інколи достатньо мовчазної 
згоди захисника, якщо суд <<З усієї поведінки захисника та його 
обвинуваченого робить висновок, що обидва погоджуються на 
оголошення нротоколу». 2 

Проте Верховний суд застерігає захисника, який згодом буде 
скаржитися в апеляційну інстанцію і, серед іншого, буде поклика
тися на порушення судом закону в тій частині, що він даний про
токол узяв до уваги як доказ. Тому рекомендується захисникові 

розважливо n ідходит~І до висловлення згоди чи заперечення на 
оголошення протокотв допиту. 

1 Kuliesza СеzаІУ Цит. праuя.- S. 231. 
~Там саі\ю.-· S. 232. 
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Важливо наголосити, що КПК передбачає широкі можливосп 
захисника реагувати на допущені порушення при щійсненні допи
ту чи відібрання пояснень у обвинуваченого. Але закон установ
лює щодо цього спеціальні строки такого оскарження. Відповідно 
до постанови Верховного суду ФРН від З грудня 200 р., якщо за
хисник не викладе своєчасно у встановлені строки (ст. 257 КПК) 
своє заперечення проти використання пояснень обвинуваченого як 
доказу, отриманих з порушенням закону, зокрема без надання 

можливості обвинуваченому проконсультуватися із захисником, 

то презюмується, що такі пояснення отриманні у встановленому 
законом порядку. 

Відповідальним для захисника є обгрунтування вимушеного ви
знання обвинуваченим своєї вини, написання ним клопотання про 
призначення йому покарання без судового розгляду й відмови від 
оскарження вироку. Адже захисник має добре обміркувати свої 
аргументи, якими намагатиметься переконати, що визнання вини 

обвинуваченим було вимушеним і в цьому винен суд. 
Відповідно до КПК, порозуміння (Abspracheп) між сторонами у 

кримшальному процесІ веде до швидкого завершення процесу. 

Судова практика свідчить, що захисники в таких випадках досить 
часто легковажать і погоджуються на такі порозуміння без належ
ної консультації з обвинуваченим. 1 

У Німеччині протягом декількох років спостерігається теиден
uія новелізації КПК із метою удосконалення розгляду криміналь
них справ. Ці зміни проводяться відповідно до вимог Конвенції, 
яка ратифікована Німеччиною 3 вересні 1953 р., та інших міжна
родних правових документів. 

Конвенція стала складовою внутрішнього законодавства ФРН, 
що неодноразово стверджував Федеральний Конституційний суд2 

Рішення Суду мають неабияке значення для законотворчої ро
боти держави-відповідача, коригуючи своє національне законо
давство відповідно до вимог міжнародних правових норм. 

У Міжнародному пакті про громадянські й політичні права від 16 
грудня 1966 року, ратифікованому Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР від 19 жовтня 1973 р., зазначено, що держава по
винна гарантувати кожному, чиї права й свободи порушено, ефек
тивний засіб правового захисту, й таке право повинно встановлюва-

1 Kuliesza Cezmy. Цит. праuя.- S. 234. 
' Там само.- S. 21 R. 
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1·ися судовим або будь-яким іншим компетентним ор• аном, персл
баченим правовою системою держави (ст. 2), та можливість віль
ного вибору обвинуваченим захисвика (п. 3 ст. 14). 

«Основні принципи, що стосуються ролі юристів», nрийняті 
восьмим Конгресом ООН з nитань поnередження злочинності і по
водження з нравонорушинками 27 ссрпня - 7 вересня 1990 р., пе
редбачають, що кожна людина мас nраво звернутися до будь-якого 

юриста за допомогою для захисту й віJІстоювання своїх прав на всіх 
стадіях кримінального судочинства (nринцип І); жодний суд чи 
адміністративний орган, в якому визнається право на адвоката, не 
відмовляється визнавати права юриста відстоювати в суді інтереси 
свого юІієнта, за винятком тих випадків, коли юристу було відмовле
но в праві виконувати свої nрофесійні обов' язки відповідно до наці
онального права й практики та цих принципів (принцип 19). 

Варто відзначити й те, що в Резолюції Комітету Міністерств 
Ради Євроnи від 2 березня 1948 р. NQ (78) 8 « Про юридичну допо
могу й консультації» заnисано таке: «5. Юридична допомога завжди 
має здійснюватися особою, яка мас nраво nрактикувати як адвокат 

( <<professionally qualified to practice law») відповідно до юридичних 
норм даної держави у випадках, коли система юридичної допомо

ги передбачає участь захисника>>. 
У зв' язку з цим необхідно звернути увагу на те, що nрактично 

всі країни Європи у своїх національних системах nрава однознач
но висловилися nроти того, щоб не громадянин держави міг стати 

адвокатом. Перша й найголовніша вимога до кандидата в адвока
туру - наявюсть громадянства. 

На міжнародній конференції адвокатів Франції й Німеччини, 
що проходнла у Потсдамі 7-8 лиnня 1994 р., nольські адвокати 
звернулися до французьких колег із заnитанням, чи існує можли
вість їм nоселитися й працювати у Франції. На це керівництво 
французької делегації роз'яснило, що можливо, але висунуло такі 
вимоги, які фактично зводять нанівець надії стати повноправним 
адвокатом французької палестри: 

1. Щоб nольський адвокат користувався своєю національною 
назвою адвокатури nротягом трьох років і з реєстрацією в nалаті 

адвокатів та без nрава брати участь у судових сnравах у відсутності 
асистента мtсцевоrо адвоката; 

2. Такий адвокат мусів би пройти навчання в спеціальній школі 
nротягом трьох років, із вивченням французької деонтології. Після 
завершення навчання адвокат >~іг розраховувати на зарахування до 
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місцевої палати, якщо не надійде на адресу цього адвоката жодно·, 
критики.' 

Європейський Суд у справі Е. проти Швейцарії в 1991 р. вказав, 
що <<Право обвинуваченого контактувати зі своїм адвокатом поза 
меж чутності третьої особи являє собою одну з головних вимог 
справедливого судового процесу в демократичному суспільстві і 

випливає з положень пункту Зс статті 6 Конвенції. Якщо адвокат 
не має можливості зв'язатися зі своїм клієнтом і отримати від нього 
конфіденційні інструкції, не підлягаючи такому нагляду, то його 
допомога знаqною мірою втрачає свою ефективність, тоді, як Кон
венція покликана гарантувати право, яке має практи'-!ний й дійовий 
характер».2 

Комітет з попередження катувань і нелюдського або такого, що 
принижує гідність, обходження чи покарання також визнав, що 
<<дЛЯ захисту штересtв правосуддя у виняткових виnадках можлива 

затримка на деякий час з наданням затриманій особі доступу до 
адвоката заП вибором ... В подібних випадках, із тим, щоб не під
давати ризику законні інтереси поліцейського розслідування, не
обхідно організувати доступ до іншого, незалежного адвоката, 
який викликає довір'я».3 

А як на дане питання дивиться ООН? Відповідно до п. 3 прин
ципу 18 Зводу принципів захисту всіх осіб, що підлягають затри
манню або ув'язненню в будь-якій формі, визнано за можливе, 
у виняткових випадках, обмеження права затриманих і ув'язнених 
на побачення з адвокатом і в умовах повної конфіденційності» 4 • 

Таким чином, Європейські судові інституції вважають за мож
ливе надання побачень захисника й обвинуваченого в умовах, що 
виключають конфіденційність, а також тимчасову заборону самих 
побачень. Деякі українські вчені також висловлюють пропозицію 
внести зміни до нашого законодавства, яке дозволяло б проведення 
першого побачення адвоката із підзахисним в присутності слідчого, 
що нібито попередить незаконні дії з боку захисника.5 Основним 
для правового становища обвинуваченого у кримінальному проце

сі за Конвенцією є гарантування в ст. 6 (ч. 3) мінімального права 

1 Anczyk М. Konferencja w sprawie wolnych zawod6w Niemiec і Francji.-
Poczdaш 7-8lipca 1994//Palcstra.-1994,N•9-10.-S. 181. 

2 Там само.- С. 250. 
3 БрусІІІІІfЬІІІ Л. В. Цит. праця.- С. І 08. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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на захист. Євроnейський Суд із nрав людини (далі - ЄСПЛ) неод
норазово вказував, що nоложення ч. 3 ст. 6 Конвенції є нічим ін
wим, як конкретизацією nрава обвинуваченого на справедливий й 
публічний судовий розгляд, у nроцесі якого невід'ємним nравом 
його є допит свідків обвинувачення. 

Отже, з аналізу норм Конвенції випливає, що всі свідки обвину
вачення мусять бути доnитані у публічному судовому процесі у 

присутності обвинуваченого з дотриманням змагальної процедури. 

Термін <<свідок цід nсевдонімом» у Конвенції не вживається. 
Але ЄСПЛ, який виносить свої рішення на підставі Конвенції, 
вживає (aпoпymous witпcsscs (англ.), tcmoigпages anoпyme (франц.) 
для визначення свідків обвинувачення, особистість яких (ім'я й 
прізвище, адреса й інші дані) з мстою забезпечення їх безnеки бу ла 
скрита (як правило, під nсевдонімом) від обвинуваченого і (або) 
його захисника. 1 

Використання для обгрунтування обвинувального вироку ано
німних свідків в інтерnретації ЄСПЛ можливе за умови, зваження 
на інтереси захисту. Цей інтерес nолягає в тому, щоб обвинува
чений, nринаймні його захисник, мали можливість на досудовій 
стадії nроцесу особисто брати участь, осnорюючи nоказання цих 
СВІДКІВ. 

ЄСПЛ розрізняє використання анонімних свідків на досудовому 
слідстві і в судовому засіданні. Вимоги до використання даних 
анонімних свідків на досудовій стадії nроцесу, за рішеннями 
ЄСПЛ, значно нижчі порівняно з правилами допустимості цих до

кюів у судовому засіданні. Коли мова заходить про обrрунтування 
обвинувального вироку показаннями анонімних свідків, то це <<на 
думку ЄСПЛ у рішенні по сnраві Windisen,- уже інша річ>>. У цій 
справі, а також і у справі Kostovski (проти Нідерландів), Leudi 
(проти Швейцаріі) Суд визнав порушення Конвенції, оскільки об
винувальні вироки національних судів базувалися, в тому числі, і на 
повідомленнях осіб, персональні дані яких було скрито від захисту 
(nри цьому ні обвинувачений, ні захисник не отримали можливості 
безпосередньо допитати свідка ні на одній стадії nроцесу>>3 

1 Карийов К Д. Проблема использования показаний анонимнЬІх СRИдетелсй 
в уголовном процессе в свете решений европейского суда по nравам челове

ка і/ Вестник Московского университета, серия 11, Право. 2000, N2 5.- С. 83. 
2 Там само.~ С. 84. 
3 Там само.- С. 85. 
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На думку Суду, знання захистом особи свідка обвинувачення е 
необхідним еJJементом самого права обвинуваченого на допит свід
ків, які дають показання nроти нього. Так, щодо згадуваної вище 
справи Kostovski Суд пояснив: <<Якщо захист не знає особи, яку 
він бажає допитати, то за певних обставин це означає, що вона по
збавлена можливості показати, що дана особа діє упереджено, во
роже або дає недостовірні показання. Свідоцькі показання, як і по
казання інших осіб, які обвинувачують підсудного, можуть бути, 
імовірно, свідомо неправильними або просто помилковими, і за
хисту навряд чи буде можливим це виявити, якщо в нього не буде 
інформації, яка дозволяє йому перевірити правдивість особи, шо 
дає показання, або поставити П під сумнів».' 

Але вже в іншій справі Doorson Суд значно пом'якшив свої 
міркування щодо використання показань анонімних свідків. На 
його думку, <<збереження анонімності свідків ... ставить захист перед 
такими утрудненнями, яких, як правило, не повинна містити в собі 
судова процедура по кримінальних справах. Але порушення ст. 6 
ч. І ... Конвенції немає, якщо встановлено, що утруднення, з якими 
зіткнувся захист, були належним . чином в~івноважені судовою 
процедурою, яку застосували судовІ органю>. 

Отже, з аналізу рішення Суду можна зробити висновок, що пока
зання анонімних свідків можуть бути покладені в обгрунтування об
винувального вироку, якщо ці показання було отримано в судовому 
засіданні з дотриманням змагальності процесу. Коли ж мова йде про 
показання такого свідка на досудових стадіях процесу, то необхідни
ми умовами мають бути: участь захисника при допиті свідка, щоб 
мати можливість особисто спостерігати за допитом та задавати за
питання й особа свідка має бути відома тому, хто проводить допит. 
У справі Kostovski Суд вказав, що недостатньо для забезпечен

ня права обвинуваченого на допит свідків обвинувачення такий 
засіб, як надання обвинуваченому і його захиснику можливості 
ставити анонімним свідкам питання в письмовій формі через слід
чого суддю. А у справі Van Mcchelen Суд відмовився вважати 
співрозмірною заміну nрямого допиту свідка можливістю захис
ника обвинуваченого, який під час допиту із свідками перебуває 
в різних приміщеннях, ставити останнім запитання за допомогою 

переговорного пристрою. 

1 Карибов К. Д. Цит. праця.- С. 86. 
2 Там само.- С. 86. 
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У цьому випадку Суд визнав, що юахист, таким чином, не лише 
не знав особистості свідків ... а й був позбавлений можливості 

слідкувати за їх поведінкою, як це було би при прямому допиті, 
. ,. ... . ! 

а значить, переВ1рити ІХ надшюсть>>. 

Щодо тих випадках, коли з метою 3береження права на захист 

безнеки свідка необхідно донит його проводити у відсутності об
винуваченого, Суд висловив думку, що у допиті цього свідка му
сить брати участь захисник. 

На нашу думку, із цими пропозиціями погодитися не можна. 
ЄСПЛ, власне, наголошує, що, принаймні захист мусить мати мож
ливість не лиrве ставити запитання, а й спостері1·ати за психологіч
ною поведінкою такого свідка у судовому засіданні, щоб скласти 
повну й об'єктивну картину щодо добровільності й об'єктивності 
таких показань. Інше питання, що на час допиту в судовому засі
данні такого свідка суд вправі вилалити обвинуваченого, інтереси 
якого при такому допиті буде представляти захисник. Крім того, 
при такому допиті свідок може змішовати свою зовнішність, але 
в жодному разі не можна робити штучних акустичних перешкод, 
оскільки таке спотворює саму психологічну картину давання пока
зань свідком. 

Серйозною проблемою є допит як свідків так званих осіб, що 
співпрацюють з правоохоронними органами: інформаторів, раніше 
їх називали конфідентами. 

Під впливом рішення Суду в Австрії, приміром, заборонено ви
користовувати як докази показання співробітників поліції, які, за 
мотивами збереження службової таємниці, відмовляються називати 
своїх таємних інформаторів. За законом Австрії, свідок має стати 

особисто перед сторонами, які повинні мати можливість спостері
гати його поведінку; дозволяється використання засобів, що змі
нюють зовнішність (наприклад, перука). 

Таким чином, у кожному випадку участі у справі анонімних 
свідків чи використання органами розслідування або суду пока
зань анонімних свідків тактика поведінки адвоката має узгоджува
тися із практикою ЄСПЛ із даної проблеми. 

Відповідно до ст. 164а КПК Польщі, дозволено укриття свідків 
у разі реальної небезпеки для їх життя і здоров'я, свободи чи зни
щення майна у великих розмірах. Свідок дає показання перед про-

1 Карибщ; К. Д. Цит. праuя.~ С. 87. 
2 Там само.- С. 90. 
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курором, судом або суддею. Допит може бути навіть у помешканні 
свідка, готелі. Закон фактично виключає можливість заслухання 
свідка в суді. Обвинувачений може ставити питання свідкові через 
прокурора чи суддю. Якщо підсудний заявляє багато клопотань . . . . 
про допит додаткових свІДКІВ, а суд час ВІД часу вщмовляє в задо-. . . 
воленю таких клопотань, то серед вщмовлених клопотань шдсуд-

ному неважко відшукати анонімних свідків. Ініціатори запровад

ження цього інституту стверджують, що це єдиний спосіб проти
стояти злочинності, що зростає. Хоча з uим важко погодитись. 1 

На міжнародній конференції в Італії із проблем охорони прав 
людини у кримінальному процесі, що проходила з 24 листопада 
по 1 грудня 1991 р., одностайно у завершальному документі кон
ференції було записано: «4.2. Протокол допиту особи або інший 
документ подібного характеру може бути пред'явлено в судово
му засіданні як доказ проти обвинуваченого лише за умови, що 
захисник має можливість бути присутнім при здійсненні того до
питу».2 
Ще один приклад із практики Європейського Суду щодо анонім

них свідків. У Швейцарії до громадянина неодноразово приходив 

таємний агент поліції, який пропонував йому посередництво у при
дбанні великої кількості наркотиків. Після п'ятого відвідування гро
мадянина Луді (Ludi) було арештовано. Тайного агента доставлено 
до поліuії. Б судове засідання цього свідка для допиту в суд не ви
кликали, оскільки вважалося за неможливе розсекретити його дані. 

Європейський Суд із цього приводу висловився так: «Ані пан 
Луді, ані його захисник не мали жодної можливості поставити 
тому агентові питання і перевірити вірогідність показань. Мож
ливо агента так було допитано, щоб гарантувати інтереси поліції 
та гарантувати агентові його анонімність на шкоду захисту. Суд 
вирішив, що право на захист було порушено, що призвело до не

добросовісності проuесу, а відтак - і до порушення ст. б абз. І 
Конвенції»3 

Міжнародний суд із прав людини у справі Campbell висловив 
свою думку щодо імунітету листування адвоката і підзахисного. 

1 Gosk Z. Zarys vusbytucji swiatka anonimnego w polskej proccdurze kamej 
na t\e rozwi!(zan europejskich І 1 Pa1estra.- 1996. N• 9-10.- S. 73-76. 

2 Pa1estra.- 1992, N2 3-4.- S. 67. 
3 Tomaszek А. Rek1ama і kryptorek1ama а dzia/a1nosc adwokacka // Pa1estra.-

1992.- N2 9-1 0.·- S. 60--<і І. 
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Campbe!l, якого було засуджено на довічне ув'язнення, скаржився, 
що адміністрація в'язниці перечитувала листи, які він писав на 
адресу адвоката. Міжнародний суд указав, що «відповідний сту
пінь контролю за кореспонденuію повинен існувати і як такий не 
порушує Конвенції». 
Що ж стосується листування з адвокатом, то незалежно, чи це 

стосується справи, чи «питань приватного характеру>>, таке листу

вання має привілей й на підставі ст. 8 Конвенuії. 
На практиці це означає, що лист від адвоката може бути про

контрольований адміністрацією в'язниці, якщо є «достатні підста
ви вважати, що в ньому пересилаються заборонені предмети». 
Можна цей лист прочитати у виняткових випадках, коли в адмі
ністрації є «достатні підстави припускати, що привілей таємниці, 
що поширюється на таку кореспонденuію з в'язнем», загрожує 
безпеuі в'язниці. 

Перевірте свої анан ня 

І. Що Ви знаєте про Європейську конвенцію з прав люднии та основ
них свобод? 

2. Яке має значення Європейська конвенція в питанні уніфікації на-
ціонального кримінально-процесуального законодавства? 

3. Що таке міжнародні стандарти у кримінальному процесі? 
4. Що Вам відомо про Європейський Суд з прав людини? 
5. Яке значення мають рішення Суду з прав людини для національ

ного кримінального законодавства? 
6. Наведіть приклади з практики судів ФРН про врахування рішень 

Суду з прав людини у своїй практичній діяльності. 
7. Як в судовій практиці ФРН співвідносяться вимоги Європейської 

конвенції про права людини з правом на захист: 
- в частині обмежень 'ІJ)ивалості і кількості побачень адвоката із 

своїм підзахисним; 
- в частині доnиту анонімних свідків тощо? 
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ФРАНІJІЯ 

1. Коротка історична довідка 

Після розпаду імперії Карла Великого до складу Західнофранк
ської держави увійшли Аквітанія, Нейстрія, Бретань, Гасконь, Сеп
тиманія, Іспанська марка. У країні проживали франки, кельти, фла
мандці, нормандці, баски, каталонці. З часом склались дві основні 
народності: північнофранцузька та південнофранцузька (у Провансі). 

Під тиском знаті Карл Лисий у 877 р. видав К'єрсейський капі
тулярій, яким узаконив перетворення бенефіція на феодала, ви
знавши право графів передаватн свої посади у спадщину. 

Земельні магнати мали свою адміністрацію, суд, могли карбу
вати монету, вести війни без відома короля. Вони були суверенами 
у своїх володіннях. 

Духовні феодали (єпископи та абати) здобували владу від Папи 
Римського. Вступ їх на посаду називався іивеститурою. 

Селяни персбували на нижчому щаблі у суспільній піраміді фе
одального суспільства. Формально община ще зберігалась, однак 
була залежною від феодалів. Тривалий час основною формою екс
плуатації особисто залежних селян - сервів була барщина, трива
лість якої дедалі збільшувалась. Крім того, селяни обкладались 
грошовим податком - талією на користь поміщика. Особисто 
вільні селяни - вілани за користування землею платили поміщи
ковІ чинш. 

Потреби ринку змусили феодалів дати селянам велику свободу 
в господарській діяльності. З ХІІІ ст. сервидістали «nраво викупу» 
на волю. До середини XV ст. власті змушені були надати всім се
лянам можливість здобути особисту свободу, але за викуп. 1 

І Федоров к. r Історія держави і права зарубіжних країн.- К., 1994.
с. 23()...232. 
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Організація влади й управління монархією за Каролінгів і 
перших Капстінгів була двірцсво-вотчинною. Особисті слуги ко
роля були одночасно службовими особами королівства. Влада 
короля обмежувалась радою знаті. Рада при королі називалась 
курією. 

Заможні феодали керували своїми володіниями з допомогою 
курії, яка складалася з прямих васалів світського й духовного 
звань. Після введення в курію представників городян і дворянст
ва вона перетворилася на адміністративно-судовий орган тери
торії. 

Починаючи з кінця ХІІ - початку ХІІІ ст. відбувається зміц
нення влади короля. В результаті адміністративного й судового 
управління всі володіння короля було поділені на рівні округи -
бальяжі на півночі і сенешальства на півдні. На чолі їх стояли 
королівські чиновники - балії, що займались розглядом судових 
спорів, збирали податі, скликали королівське ополчення. Їхніми 
помічниками були прево й секретарі (сержанти). 

Людовік ІХ, вступивши на престол, спробував обмежити само
управство герцогів і графів, вимагав від них виконання королів
ських указів. Королівським ордонансом 1260 р. було заборонено 
застосування судового поєдинку як способу вирішення судового 
спору. 

Замість з'їздів феодалів Людовік ІХ затвердив постійну раду 
(велику й малу). До складу великої ради входили прямі васали ко
роля, а до малої - королівської курії - увійшли канцлер, конетабль 

та інші сановники. Курія була поділена на дві палати: фінансову 
(лічильну) й судову. Остання незабаром почала називатись Пари

зьким парламентом. 

У XIV ст. до великої ради почали входити представники тре
тього стану- знаті й городян. З цього часу органи станового пред
ставництва мають назву- Генеральні штати. 

Станово-представницька монархія була важливим етапом на 
шляху політичного об'єднання країни. В цей період влада вотчин

ників-сеньйорів послабилась, оскільки основні функції придушення 
селян перейшли до загальнодержавних органів. 

До середини XV ст. майже вся територія Франції була під вла
дою короля. Країна ставала великою європейською державою. До 
~інuя XVll ст. у Франції був міцний державний апарат, сформова
на судова система. Держава перетворилась на абсолютну монархію. 
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З ім'ям короля Франциска І (1515-1547) пов'язані реформи 
в галузі державного управління, що сприяли централізації й станов
ленню абсолютизму. Король заснував королівський парламент -
вищу судову інстанцію. Потребуючи грошей, король почав прода
вати судові посади у спадщину, чим було покладено початок по
яви незалежного суду. 

У другій половині XVIII ст. абсолютна монархія у Франції 
стала гальмом суспільного прогресу. В останній третині XVIII ст. 
феодально-абсолютистський режим переживає гостру політичну 
кризу. Відкритrя Генеральних штатів відбулося 5 травня 1789 р. 
І 7 червня третій стан оголосив себе Національними зборами. Ігно
руючи накази й протести короля, Національні збори 9 липня 1789 р. 
проголосили себе Установчими зборами, тим самим узявши на 
себе місію створювати нові політичні й державно-правові інсти
тути, розробляти й затверджувати Конституцію. 

Спроба короля розігнати депутатів спричинила повстання па
рижан. 14 липня вони штурмували символ королівського абсо
лютизму - фортецю-тюрму Бастилію. Революція охопила всю 
країну. 

26 серпня 1789 р. Установчі збори прийняли перший конститу
ційний акт -Декларацію прав людшт й громадяиuна. В ній зазна
чалося, що причиною вад уряду і суспільного лиха є забуття при
родних, невід'ємних і священних прав людини. 

І З вересня 1791 р. Національні збори затвердили Конституцію. 
За формою правління французька держава стала конституційною 
монархією. Вища законодавча влада надавалась однопалатному 
законодавчому. корпусу. Виконавча, адміні~JRативна влада нада
валась королю 1 вщповщальним перед ним мІНІстрам. 

Сьогоднішня Франція - унітарна держава. Країна поділена на 
95 департаментів, департаменти - на комуни. В департаментах 
діють органи самоуправління - генеральні ради, які обираються 
населенням строком на ШІСТЬ роюв з оновленням половини складу 

щотри роки. 

У Франції поєднуються елементи парламентської й президент
ської республіки. 1 Чинна Конституція вступила в силу 5 жовтня 
1958 р. Вона затвердила державний устрій, який дістав назву 
Л 'ятоїреспублікu. 

1 ПравовЬІе системм мира. 3нциклопедический справочник //Ответ. ред. 
А. Я Сухарев.- М., 2001.- С. 711. 
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Перевірте свої анапня 

І. Якою була соціальна структура Франції за часів середньовіччя? 
2. Як у Франції відбувалося звільнення селян від барщини? 
3. Охарактеризуйте функції великої й малої рад за Людовіка ІХ. 
4. У чому полягала головна сугь правових реформ Франциска І'' 
5. Що слід розумjти nід понятrям «абсолютна монархія»? 
6. У чому історична символічність щтурму фортеці Бастилії? 
7. Якою є за формою держави сьогоднішня Франція? 
8. Як називається за Конституцією сьогоднішня французька держава? 

2. Правова система Франції 

Правова система Франції формувапася протягом кількох сто
літь. Тривапий час як джерело права використовувапися правові 
звичаї, яких налічувалося багато сотень. Вони мали назву кутю.ми. 
Поряд із загальними кутюмами, що застосовувалися на значній 
території, існували місцеві звичаї - окремих районів, міст, селищ 
і навіть частин деяких міст. 1 

Кожна спільнота певної тернторії розвивала свої звичаї й тра
диції. На формування звичаїв мали вплив особливості умов життя 
населення певної території, спеціальний вплив на процес закріп
лення чи, навпаки,- на зміну окремих звичаїв~ вигідних для них, 
справляли феодали. Саме вони використовували існуючі звичаї. 
модифікуючи їх, пристосовуючи до своїх інтересів. 

Досить було випадкового чи спеціально підготовленого повто
рення підвладними феодалові людьми певних дій, як це могло 
санкціонуватися як традиція, як прецедент поведінки. Або, навпа
ки, невигідні для знаті правові звичаї поступово втрачають силу. 
З'являється думка: необхідно відмовитися від окремих правових 
«поганих>> звичаїв. <<Поганимю> зв\fчаями насамперед вважалися 
нові звичаї, що їх могли породжувати процеси ц\fвілізації, бороть
ба народу за свої права. Нові зв\fчаї спочатку сприймалися як зло. 

Розвиток феодальних відносин, початок централізації країни 
зумовили nотребу у nисаних джерелах nрава. Звичаї починають 

заnисувати, формуються збірники. Найбільш відомими збірникамн 

1 Бостан Л. М. Бостап С. К. Історія держави і права зарубіжних країн. 
Навчальний посібник.- К., 2004.- С. 218. 
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nравових звичаїв вважають: «Великий збірник звичаїв Нормандії» 
1255 р., «Великий збірник звичаїв Франції>> 1389 р. Особливої по
nулярності набула книга «Кутюми Бовезі>> 1282 р., упорядник 
якої - Боман(ар вважається nершим за часом теоретиком францу
зького nрава. 

До кінця XVI ст. усі найбільш важливі кутюми було nереписано. 
Як повідомляють джерела, напередодні Великої французької рево
люції діяло не менш як 60 кутюмів загального значення для ба
гатьох територій і 300- чисто місцевого значення2 

Здійснена переnиска кутюмів дещо зменшила правову нестабіль
ність. Важливий крок до уніфікації кутюмів було зроблено Пари
жем. Звичаєве nраво міста було зафіксовано у правовому акті 1510 р. 
Рішення суддів Парижа визнавалися на всій території, де діяло 
звичаєве право. 

Судді Парижа зобов'язані були застосовувати різні кутюми, і 
це поступово сnрияло уніфікації права. В результаті 1580 р. 
з'явилася нова, розширена редакція паризьких кутюмів. Посту
nово утверджується nереконання: nаризькі кутюми домінують 

над римським. правом. Вирішальну роль у цьому процесі відігра
ли відомі французькі юристи і не тільки вчені, а й практичні пра
цівники: адвокати, експерти, королівські чиновники, судді. Серед 
них слід назвати Дюмулена, який першим вказав на єдність фран
цузького nрава, що виnливало з кодифікованих кутюмів. Головний 
його висновок був таким: за відсутності правового звичаю слід 
звертатися не до римського nрава, а до вихідних місцевих звичаїв 
Галлії. 

Поряд з Дюмуленом значний внесок у nроцес уніфікації кутю
мів зробив Кокія ( 1523-1603). Він написав коментар до кутюма 
графства Невер та «Інституції французького права>>. В обох трак
татах було використано порівняльно-правовий метод для гармоні
зації й зближення кутюмів. 

Особливості кутюмів у різних частинах Франції пояснювалися 
поділом країни на дві частини - Південь і Північ. Південь країни, 
що входив колись до Римської імперії, називався Країною пuсаного 
права. Там далі діяло римське nраво, що регулювало більш розви-

1 Бостан Л. М, Бостаи С К. Історія держави j права зарубіжних країн. 
Навчальний nосібник.- К., 2004.- С. 219. 

2 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного nрава. Т. 1.- М., 2000.- С. 122. 

3 Там само.- С. 123-124. 
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нуті економІчні відносини. Місцеві кутюми на Півдні використо
вувалися як додаткове джерело до чинного римського права. 

На Півночі Франції, навпаки, протягом кількох століть ніяких 
загальних пам' яток не існувало. Тут римське право не відігравало 
самостійної ролі, а було доповненням до системи правових зви
чаїв. 

У цей період неабиякого· поширення набуває вплив римського 
права на формування та еволюцію правових звичаїв. Поштовхом до 
вивчення римського права були праці так званих глосаторів, вчених 
із Болонського університету, які розпочали вивчення Дигестів 
Юстиніана. Узагалі вивчення римського права ніколи не припиня
лося в школах Італії. Але під кінець ІХ ст., як свідчать джерела, вже 

справжні <<юрми» студентів прагнули потрапити на уроки, які дава
ли вже цілі команди вчителів, набагато тепер численніші і набагато 
краще тепер організовані. 1 Королі європейських країн вважали для 
себе почесним здійснювати поїздки до Італії з учас110 знавців права 
з Болоньї. Школа глосаторів здобула міжнародне визнання. На
вчання в університеті в Болоньї приваблювало студентів із різних 
країн Європи. Думка глосатора почала прирівнюватися до чинного 
права: <<чого не знає Глосатор, не визнається судом» ( quidquid non 
agnoscit Glossa, non agпoscit curia)2 

У Південній Франції, де звичаєва традиція зберегла значний 
вплив римського права, зусилля юристів, які надали змогу всім 
охочим звертатися до оригінальних текстів, зумовили те, що <<nи
сане>> право піднялося до рангу такого собі звичаєвого права, яке 
застосовувалося на шкоду існуючим звичаям. Те саме відбувалося 
в Провансі, де від середини ХІІ ст. знання Кодексу Юстиніана 
вважалося таким важливим у суто світських колах, що було докла
дено зусиль, аби підготувати для них його резюме простонарод
ною мовою. В інших місцях вплив відроджуваного римського пра
ва був не таким прямим. Але навіть там, де воно віднаходило для 
себе особливо сприятливий Грунт, звичаї предків були надто міцно 
вкорінені в <<Людську пам'ять», до того надто міцно пов'язані з 
усІєю системою суспільної структури, надто відмінної від струк
тури античного Риму, щоб так легко бути перекинутими одним 
бажанням кількох професорів права3 

1 Блик Мар1..:. Феодальне сусnільствою.- К., 2002.- С. 132. 
2 Sojka-Zielinska Katarzyna. Hisloria prawa.- W., 1993.- S.51. 
3 Блок Марк. Цит. nраця.- С. І 34. 
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Немаловажне значення дпя формування системи nрава мала ре
ц~nція1 римського права. Франція, як і інші країни континенталь
ної Євроnи, запозичували дпя врегулювання nравовідносин римське 
право. Таке явище було обумовлено розкладом феодальних відно
син і зростаючою міццю міської буржуазії, яка надавала особливо
го значення регулюванню зобов'язальних, договірних відносин. 
Правові звичаї не містили необхідних• норм дпя регулювання но
вих відносин. Римське nраво давало відповіді на виклик часу. Від
носно швидкій рецепції римського права у Франції сnрияло ще й 
те, що римське право було написано латинською мовою, якою ко
ристувалася католицька церква, а отже, мовою, зрозумілою для 

населення Франції. 2 

Вивчення римського права почалося вже з ХІ ст. Відомо, що в 
ХІ ст. в Пізі (Італія) були знайдені рукописи Дигестів Юстиніана. 
Ця знахідка містила вже готові, точні й раціональні форми закріп
лення правового порядку. Ця знахідка збіглася у часі з прагненням 
королівської влади до централізації суспільного й державного 
життя. Тому це стало поштовхом до ретельного вивчення рим

ського права в університетах. Особливу славу набув юридичний 

факультет Болонського університету, який до ХІІІ ст. випустив 
близько 10 тис. студентів практично з усіх країн Західної Європи3 

У Франції ренесанс римського права почався у ХІІІ ст. на півдні 
країни. На початку цього століття в університеті Монтпельє було 
організовано викладання Диrестів Юстиніана, пізніше римське 
право почали вивчати також в інших університетах. Французькі 
професори-глосатори nисьмово коментували й nояснювали Диrести, 
поступово створюючи доктрину.4 

Поряд із вивченням і спробами часткового заnровадження в 
практику римського права, значна увага надавалася вивченню ка

нонічного права, сукуnності рішень церковних соборів, різних nо
станов Паnи Римського. 

Саме за допомогою канонічного права було врегульовано цілу 

1 Рецепція (від лат. receptio- переймання, засвоєння). 
2 Хавронюк М. 1. Історія кримінального nрава європейських країн.-- К.: Іс

ПІНа, 2006.- С. 94. 
3 Там само.- С.91. 
4 История государства и права зарубежньІх стран: Учебник для вузов І 

Под ред. Н А. Кришеннuковой и О. А. Жидкова.- 2-е изд.- М., 1999.- С. 399; 
Цвайгерт К., Кетц Х Введение в сравнительное nравоведение в сфере част
ного права. Т. 1.- М., 2000.- С. 120. 
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низку правовідносин сімейного, решпиного характеру. Канонічне 
право в процесі свого розвитку було кодифіковано. Найбільш ві
домим результатом кодифікації цього права був Звід канонічного 
права 1582 р. 

У своїх основних рисах сучасна французька правова система 
визначилася в період Великої французької революції 1789-1794 рр. 
і у наступні десятиріччя. Найбільш важливими законодавчими ак
тами, які визначили процес становлення правової системи Франції, 
були такі нормативно-правові акти, як Декларація прав людини і 
громадянина 1789 р., конституційні акти періоду Великої францу
зької революції, Цивільний кодекс 1804 р. (кодекс Наполеона), 
Цивільно-процесуальний кодекс 1806 р., Торговельний кодекс 
1807 р., Кримінально-процесуальний кодекс 1808 р. і Криміналь
ний кодекс 181 О р. 1 Дещо видозмінені, ці акти і сьогодні мають 
важливий вплив на правову систему Франції. 

Правову єдність французького права протягом усієї історії було 
досягнуто значною мірою за допомогою королівських указів. До 
XVI ст. укази стосувалися ленного права, процесуального права й 
судоустрою. 

Проміжним називалося право часів революції між Установчими 
зборами в 1789 р. і захопленням влади Наполеоном Бонапартом. 
Абсолютна монархія, все, що було пов'язано з королем, дворян
ство, судовий стан, старий адміністративно-територіальний поділ, 
феодальне земельне право, судова система, податкова система -
усі ці інститути старого режиму було знищено. Революційний за
конодавець активно працював у галузt цившьних прав, створення 

цивільного, сімейного та інших галузей права. 
Серед джерел французького законодавства центральне місце 

посідають конституційні акти та сама Конституція 1958 р. 
Конституція поділяє закони на ряд груп, а саме: І) фінансові за

кони визначають доходи і витрати держави; 2) програмні закони 
закріплюють цілі економічної й соціальної діяльності держави; 
3) органічні закони визначають порядок діяльності парламенту, 
число членів кожної палати. 

Відповідно до вимог п. І ст. 37 Конституції, всі питання, які не 
входять до галузі законодавства, <<вирішуються в адміністратив
ному порядку>> відповідними нормативно-правовими актами. Се
ред такого роду актів важливе значення мають ордонанси. Вони є 

1 Решетнuков Ф. М. ПравовЬІе системЬІ стран мира.- М., 1993.- С. 201-203. 
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актами Ради міністрів - уряду Франції - і видаються з дозволу пар
ламенту. Ордонанси підлягають затвердженню парламентом про
тягом установленого законом строку. 

Важливе місце в системі джерел права Франції належить також 
урядовим декретам. Окремі з них можуть прийматися безпосеред
ньо самим урядом, але тільки після висновку Конституційної Ради. 

Регулятивна роль декретів доповнюється постановами, інструк
ціями, циркулярами, які видаються іншими виконавчо-розпоряд
чими органами. 

Перевірте свої зпаппя 

І. Що таке кутюми і якою є їхня роль у формуванні правової системи 
Франції? 

2. Охарактеризуйте процес народження нових правових звичаїв. 
З. Які соціально-економічні причини зумовили необхідність nояви у 

Франції лисаного права? 
4. Що вам відомо про книгу <<Кутюми Бовезі»? 
5. Яке застосування у Франції мало римське право? 
6. Які особливості характеризували кутюми Парижа? 
7. Як відбувалася рецепція римського права в різних частинах Франціі'? 
8. Охарактеризуйте Кодекс Юстиніана. 
9. Що належить знати про Декларацію прав люднии і громадянина 

І 789 р.? 

3. Судова система Франції: історія і сучасність 

Французька судова система є результатом двадцяти століть іс
торії, яка часто бу ла бурхливою, але завжди спрямовувалася на 
вдосконалення процесуальних норм, незважаючи на те, що досягти 

цього не завжди було легко. 

Джерела відзначають значне подрібнення судових повноважень 
у часи середньовіччя, відсутність чіткого розмежування судових 
інстанцій, кожен володар прагнув бути суддею. Адже це право за

безпечувало йому значною мірою ефективне управління підлеглим 
йому населенням, давапо засіб до панування над ними. Крім того, 
це право створювало можливість надходження до казни володаря 

доходів у вигляді штрафів та судових витрат, від конфіскації май
на ТОЩО. 
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Поряд із звичайними судами, існувала й система судів спеціалі
зованих- судів церкви. Компетенція церковних судів була подвій
ною: вона прагнула поширити свою компетенцію на всіх осіб, що 
перебували під знаком святості,- на ю1іриків і ченців. Крім того, 
вона більш або менш повно претендувала на розгляд певних кате

горій вчинків, що їх розглядала церква. 

Як і сама правова система, так і судова була- одна для вільних 
людей, а друта - для рабів. Перших судили також вільні люди. Судо
чинство над рабами здійснював їх власник - феодал. 

За часів раннього феодалізму судочинство здійснювалось перш 
за все за канонічним правом. Світське судочинство здійснювали: 
король, феодали й міста за своїм правом. 

Васали феодала судилися один з одним та з іншими вільними 
людьми в суді сеньйора. Він складався з васалів під головуванням 
с~зерена, який не брав участі в голосуванні, а лише керував судом 

рІВНИХ. 

Правами сеньйоріальної юстиції користувалися також і церков
ні феодали. Єпископи, абати монастирів, яким належали земельні 
володіння, здійснювали в цих судах своє правосуддя. Феодали су
дили своїх васалів за допомогою тільки йому рівних. Основним 
принципом такого процесу було: обвинуваченого могли судити 
тільки рівні щодо його соціального стану. З часом феодали почали 
називатися суддями (baillias або prevбts), проводячи розгляд справ 
одноособово. 

Король спочатку мав судову владу тільки над своїми васалами, 
призначаючи суддів як своїх заступників prevбts. З часом з' яв
ляються судді королівські більш високої ієрархії - baillias, які, 
правда, в південній Франції називалися senechaux_~ Ці судді про
водили в містах урочисті судові процеси, приймали скарги від 
громадян на низових суддів, виправляли їхні вироки, а згодом в їх 
компетенції було розглядати складні справи ( cas royaux ). Найви
щим королівським судом був парламент (!а parlement). 

Громадяни міст судилися за міським правом. 
Що стосувалося служителів релігійних культів, то, як уже за

значалось, вони судилися за канонічним правом. В церковних су
дах суддею був біскуп (officialis). 

У XV і XVI ст. королівська влада визнавала за суддями право 
продавати й успадковувати посади. Цей захід сприяв зміцненню 

1 S!iиФiski Stanislaи•. Proccs kamy. Czo;sc ogolna.- W .. 1936.- S. 26-27. 
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суддівського стану, оскільки суддя став фактично довічним су.І· 
дею і незалежним від адміністративної влади. 

Сеньйоріальна, вотчинна юстиція утримувались за рахунок су
дового мита й штрафів, що породжувало масові зловживання. 
Відомий юрист і політичний мислитель Франції Ф. Отман у своє
му творі про політичну систему Франції <<Франкогаллія» помістив 
цілий розділ про судову систему. 

Ф. Отман наголошував на корупційності суддів: <<Адже незва
жаючи на те, що ці члени зібрання були вихідцями з низів суспіль

ства, більшість з них усього за декілька років набули багатств, 
.... . . ] 

маиже рІВНИХ КОрОЛІВСЬКИМ». 

Ф. Отман піддає гострій критиці систему продажу судових по
сад, наводячи приклади створення зайвих судових посад заради 

грошей. У 1522 р. король Франциск І, щоб роздобути 60 ООО золо
тих, створив ще четверту палату з двадцяти нових радників і з кож
ного отримав по три тисячі золотих. Згодом було збільшено кіль-. . 
юсть президенпв судових палат- також заради отримання доходу. 

Ф. Отман у зв' язку з цим відзначав, що сам факт купівлі посади 
виключає можливість справедливості в суді і, покликаючись на 
Сенеку, наводив такі слова: <<Гідні люди називають це підкупом 

судочинства Франції, брудною торгівлею, суспільним розбоєм, 
оскільки посада, яка повинна бути найсвятішою в суспільних 
справах, перетворилася на предмет торгівлі ... >> 2 

Середньовічні процеси були гласними й усними. Запровадження 
римського права на території Франції зумовило те, що судді при 
розгляді справ вважали своїм обов'язком консультуватися з рим
ськими компіляціями, якшо процес мав відбуватися відповідно до 
законів Риму, із збірниками звичаїв, які поступово були майже усі 
записані, із законодавчими едиктами, що їх виготовляли у великій 
кількості суверени варварських королівств3 

Проте, не так легко було одержати консультацію з книг рим
ського права. Адже ті норми було прийнято в іншу епоху, за інших 
соціально-економічних відносин. Цілі сфери суспільного життя, які 
не знали феодальних відносин, випадали з-під регулювання норм 

1 Зльф<Jнд И. Я. Право и судопроизводство Франции глазами юри{.,'Та XVI в. 
Ф. Отман о судах и парламентах І Право в средиевекавам мире.- Санкт

Петербург, 2001.- С. 337. 
2 Там само.- С. 340. 
3 Блок Марк. Цит. праця.- С. 125. 
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римського права. Отже, з іншого боку, церковне суспільство ство
рило своє писане право, канонічне право викладалося в школах, на 

відміну від світського права. Не вивчаючи світського права, воло
дарі, які були наділені функціями судового розгляду справ, не ма

ли реальної можливості використовувати •tисьмові джерела права. 
Відбувається занепад римського права. Наявність різних народів 
викликали появу нових правових звичаїв. В ході історії одні пра
вові звичаї забувалися, інші оновлювалися - з поправкою на су

часнІсть. 

У Франції формується когорта юристів-практиків, які з часом 
утворили окремий суспільний стан, підтримка ними королівської 
влади і пропаганда національного права сприяли тому, що вже 
в XIV ст. священики, барони і надвірні аристократи замінялися 
професійними суддями. Вони призначалися королем, причому не 

тільки для тимчасового розгляду окремих спорів, а на необмеже
ний час. На пропозицію паризького суду суддів призначали з 
nрактикуючих адвокатів і експертів nрава. 

До nочатку XIV ст. суд ще застосовував судові поєдинки і так 
званий Божий суд (ордалії). 

Під час судових nоєдинків селяни билися палицями, лицарі -
списами й мечами. Дворянин, якщо не погоджувався з вироком, 

міг викликати на nоєдинок суддю. Дозволялося проводити ордалії 
хлібом і сиром. 

Судові поєдинки допускалися за особливо тяжкі злочини, най
частіше - за вбивство. Церковнослужителі, люди nохилого віку, 
жінки, каліки, діти могли виставляти на судовий поєдинок свого 

nредставника. 

Згодом розпочалася епоха інквізиційного процесу. Кримінальне 
судочинство велося за правилами інквізиційного розшукового 
процесу: таємно, із застосуванням тортур. Свідчення оuінювали за 
теорією формальних доказів. Захист не дозволявся. Визнання об
винуваченим своєї вини вважалось царицею доказів. Ордонанс 

\498 р. Людовіка ХІІ й едикт \ 539 р. Франциска І nовністю скасу

вали змагальний nроцес. Декретом короля з 1535 р. скасовано за
хист обвинувачених і запроваджено тортури. Після декількох 
спроб скасування (1560, 1566, 1579) розшуковий процес nроісну
вав аж до революції. 

Період царювання Франциска І для французької адвокатури був 
важким періодом. Особливою перешкодою на шляху вільного роз
витку адвокатури було запровадження урядом продажу судових 
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посад, чим руйнувалися засади справедливого t незалежного право
суддя, а з ним - і суспільного призначення адвокатури як органу 

правосуддя. 

З часом щораз більш важливу роль починають відігравати суди 
короля. Стало можливим апелювати до королівського суду, вста
новлюється правило, за яким королівський суд міг розглядати уся

кі справи, якщо тільки сторони не оспорювали підсудність справи 
цьому суду. 1 

За Законом від 16-24 серпня 1790 р., скасовувалося приватне і 
сеньйоріальне правосуддя; суди проголошувалнея незалежними 
від корони; на місце системи довічної купівлі суддівських посад 
приходить порядок, заснований на виборності суддів громадянами 
на місцях; судові функції були цілком відокремлені від адміністра
тивних, а цивільна та кримінальна юстиції були розділені за різ
ними органами. 

Органа"и цивільної юстиції були: l) мировий суддя в кантоні 
або в місцевому кварталі, котрий розглядав невеликі за сумою по
зови; 2) повітові трибунали, що розглядали більш значні позови, 
а також спори про нерухомість і апеляцію на рішення мирових су
ддів; 3) Касаційний трибунал, який мав право скасовувати рішення 
низових судів, повертаючи їх на повторний розгляд. 

Усі судді були виборними (на різні терміни- від двох до шести 
років), для суддів другої інстанції і Касаційного суду необхідно 
було мати практичний досвід. 

Оргашши крилtінальної юстиції були: І) трибунал муніципаль
ної поліції у громаді, в якому три виборних судді встановлювали 
факт правопорушення; 2) трибунал виправної поліції в кантоні, де 
розглядалися провини громадян невеликої важкості - відповідно 

до спеціальних кодексів; З) кримінальний трибунал у департаменті, 
в котрому три виборних судді розглядали і вирішували основну 
масу кримінальних справ; 4) Вищий національний суд, який скла
дався з суддів Касаційного трибуналу й особливих присяжних. 
У ньому розглядалися справи проти вищих посадових осіб, злочи

ни проти безпеки держави чи особливо тяжкі обвинувачення. Ви
борність суддів також змінилася. 

У І 791 р. у Франції запровяджено суди присяжних. У 1793 р. 
для Парижа і чотирьох департаментів встановлено революційний 
трибунал з участю присяжних, яких сам конвент і призначав. 

1 Sliи•iliski Stanislaн•. Proces kamy. Cz~sc og6lna.- W., 1936.- S. 27. 
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Доnускалися захисники тільки для 'Захисту nатріотів, які nотра
пили під поганий вплив, а щодо змовників, то їм захисники не 

nризначалися.' 
Конвент nрийняв nостанову: «Присяжні мають nраво, якщо 

розгляд сnрави триває більш як три дні, не заслуховуючи подаль
ших пояснень свідків і виправдань підсудних, вважати справу до
статньо з'ясованою і постановпяти свій вирою>. А що стосувалося 

забезпечення права на захист, то конвент постановив: хто не за

хоче добровільно з'явитися на суд, буде позбавлений права захи

щатися.' 
Після прийняття Конституції 1795 р. судові установи були дещо 

змінені. Зі скасуванням окружного ( повітового) адміністративного 
розподілу були ліквідовані повітові трибунали і трибунали виправ
ної поліції. До основних - департаментських трибуналів почали 
обирати по 20 суддів, котрі поділялися за секціями. Запроваджува
лося правило оскарження вироків й рішень у трибуналі сусіднього 
департаменту, а не у вищому суді. Зникла й комунальна поліція з 
кримінальних справ, а мировий суддя розглядав тепер і кримінальні 
справи, і цивільні справи малої значимості (з них покарання не пе
ревищувало невеликих штрафів або 3-х днів в'язниці). Нарешті, 
Касаційний трибунал став вищим судовим органом, поділившись 
на секції (кримінальних справ, перегляду цивільних вироків, влас
них судових розслідувань). 

Остаточне становлення нової юстиції rрунтувалося на Консти
туції 1799 р., відповідно до якої судді ставали незалежними від 
Першого консула, а за Законом від І 8 березня 1801 р.- поверталася 
суворо ієрархічна організація юстиції: нижчі суди і вищі, апеля
ційні. Замість виборності запроваджувалося їх призначення верхов
ною владою, уводиться їх дисциплінарна відповідальність. 

Нижчу інстанцію юстиції представляв одноособовий мировий 
суддя. Його призначав на І О років глава держави. Розглядав він 
незначні цивільні справи (ціною позову до 500 франків, крім справ 
про нерухомість тощо), а також первинні слідчі та nоліцейські дії. 
Більш складні цивільні сnр1Іви розглядали окружні трибунали (во
ни замінили собою повітові і департаментські суди). Трибунал 
складався від З до І О суддів, а також спеціальних служителів і 

1 Sli1vinski Stanislaw. Proces kamy. Czt;sc og6\na.- W., 1936.- S. 243. 
2 Французский Малюта Скуратов // Вестник иностранной литературьІ.-

1895.- с. 89. 
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секретарів. При ньому був і громадський обвинувач (прокурор). 
Компетенція окружного трибуналу була змішаною: він розглядав . . . 
як ЦИВІЛЬНІ, так 1 кримшальНІ справи. 

Для цивільної юрисдикції існували апеляційні суди (палати у 
складі від 12 до 31 судді). 

Для кримінальної юстиції- департаментські трибунали (палати). 
З 181 О р. палати було замінено судами асизів. 

Єдиним вищим органом для кримінальних і цивільних справ 
був Касаційний суд (із кількох секцій, а з 1826 р.- камер). Цей суд 
не розглядав справ по суті, а лише скасовував рішення і повертав 
справи на новий судовий розгляд. 

lсІJували суди виключ11ої компеmеІІціі: Найважливішим із таких 
судів був Верховний імператорський суд, який розглядав злочини 
посадових осіб, знаті, префектів, а також державні злочини. 

Особливу систему складали військові суди- сухоnутної армії і 
морських сил. 

У ХХ ст. система судів загальної юрисдикції дещо була реорга
нізована. В 1958 р. з прийняттям нової Конституції від 4 жовтня 
1958 р. проведено rрунтовне реформування правосуддя. Запрова
джено нову структуру судової системи. 

Сьогодні судова система Франції виглядає так. 
ЗагальІІі суди: трибунал de grande instans -як суд, що розглядає 

усі цивільні справи, за винятком справ, які вилучено з його компе
тенції; Касаційний Суд (пленум, палата з кримінальних справ, nа
лата з комерційних справ, палата із соціальних питань, палата з 
цивільних справ); Аnеляційний суд- Cour d'appe1 (палати з кримі-. . . 
нальних справ, палати з цивІЛьних справ, палати ЗІ соцІальних . . . . . 
справ, палати ЗІ справ неповнолІТНІХ, ЗІ сnрав з виконання рнпень, 

з виправних справ, суд асизів (присяжних), суд nрисяжних для не
повнолітніх); Трибунали великої інстанції (виправні трибунали, . . . . 
суд у справах неповноЛІТНІХ, у справах виконання рІшень 1 екс-

пропріації, у патентних справах, палати з цивільних сnрав, дисцип
лінарна палата, судді: слідчі, виконавчі, у справах неповнолітніх); 

трибунали малої інстанції (nоліцейські трибунали, трибунали 
спрощеного цивільного процесу, суд в справах опіки); Спеціальні 
суди (висока палата nравосуддя,' палата правосуддя Республіки, 
трибунал із конфліктів, Державна Рада); спеціалізовані суди (ко

мерційні трибунали, ради прюдомів, трибунали з питань соціаль
ного забезпечення, трибунали у справах морської торгівлі, торго
вельні трибунали, трибунали з питань земельної оренди). 
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Першою ланкою загальних судів є трибунали малої й великої 
інстанцій, які розглядають основну масу справ. Справи, як прави

ло, розглядаються одноособово. Налічується близько 470 таких 
судів.' 

Трибунали малої інстанції розглядають справи, сума позову 
яких не перевищує ІЗ ООО франків у першій та останній інстанції. 
Тільки у першій інстанції він має право розглядати справи, якщо 
сума позову не перевищує ЗО ООО франків. У першому випадку рі
шення трибуналу може бути переглянуте лише в порядку касації, в 
другому - можлива апелящя. 

Суди в справах опіки розглядають справи стосовно батьків
ських прав; щодо управління майном і опіки над неповнолітніми; 
щодо охорони прав осіб, тимчасово обмежених у дієздатності; із 
нагляду за виплатою допомоги соціального страхування; щодо 
опіки над дітьми, батьки яких загинули на війні, тощо. 

Трибунали спрощеного цивільного розгляду: у їх веденні май
нові позови; питання обов'язкового працевлашrування голови сім'ї; 
виплат на утримання батьків чи дітей; суперечки щодо права влас

ності; участі у виборах; посвідчення нотаріальних актів; скасуван
ня арешту майна тощо. 

Поліцейські трибунали розглядають справи щодо правопору

шень. Необхідно відзначити, що система і підсудність кримінальних 

справ будується відповідно до поділу усіх злочинних діянь за фран
цузьким кримінальним законодавством на правопорушення (дрібні 
злочини), кримінальні делікти (серйозні злочини) і тяжкі злочини. 
Правопорушення караються судом, тюремним ув'язненням на 
строк до двох місяців або штрафом до І О ООО франків. За кримінальні 
делікти може бути призначено покарання: ув' язнення на строк до 
10 років, а за тяжкі злочини- суд має право призначити будь-яку 
міру покарання, передбачену КК Франції. Справи в трибуналах 
першої інстанції розглядаються судцею одноособово, рішення якого 
можуть бути оскаржені в апеляційному порядку до трибуналу ве
ликої інстанції чи апеляційного суду. 

Трибунали великої інстанції розглядають справи, крім тих, які 
спеціально віднесені до компетенції інших судів. Такі трибунали 
Існують у кожному департаменті, а у великих департаментах їх 

створюється кілька. По одному трибуналу великої інстанції мають 

32 департаменти із 96. У сього ж у Франції 181 такий трибунал. 

1 Шишкін В. І. Судові системи країн світу.- Кн. 2.- К., 2001.- С. 59. 
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Вони розглядають щорічно 350 тис. цивільних справ і близько 
450 тис. кримінальних.' Трибунали виступають як суди першої 
інстанції, розrлядаючи в складі трьох суддів цивільні справи при 
сумі позову більш як ЗО ООО франків. Вони розглядають також 
справи щодо розлучення; визначення режиму окремого проживан

ня подружжя; встановлення родинних зв'язків; усиновлення; спад

коємство тощо. 

Слідчий суддя контролює питання організації та проведення 
розслідування правоохоронними органами; санкціонує засоби тех
нічного спостереження і перехоплення інформації на каналах від 
підозрюваних осіб; здійснює контроль за ефективністю цих захо
дів і законністю їх діяльністю; проводить розслідування з більшос
ті справ щодо злочинів. Має право брати участь у розгляді справ у 
трибуналах великої інстанції, крім тих, що розслідувалися ним са
мим. Призначається на три роки із суддів трибуналу великої інста

нції. 

Виконавчий суддя проводить перевірку правильності виконан
ня вироків, незалежно від того, стосуються вони ув' язнення чи 
громадської служби; забезпечує відповідність вироків вимогам і 
стану обвинуваченої особи: вирішує питання щодо надання засу
дженим відпусток, зміни режиму утримання засуджених до позбав
лення волі; звертається з клопотанням щодо їх умовно-достро
кового звшьнення тощо. 

Суд асизів (присяжних) розглядає справи щодо вчинення зло
чинів. Обов'язкова умова розгляду справи цим судом -особлива 
форма віддання до суду, яке проводиться трьома суддями, які 
утворюють обвинувальну палату, їм належить право перекваліфі
кації злочину на проступок, і тоді справа розглядається не судом 
асизів, а виправним трибуналом. Суд асизів складається з трьох 
професійних суддів, а також з І О засідателів, які складають журі. 
Засідателі призначаються із громадян, які проживають у даному 
департаменті, досягли 23 років, уміють читати і писати францу
зькою мовою, користуються усіма політичними, громадянськими і 
сімейними правами та не страждають на психічні й розумові роз
лади. Професійні судді і засідателі створюють єдину палату, яка 
вирішує фактичні та правові питання. Судді та засідателі радяться 

1 Молдоваи В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Феде
рація, США, ФРН, Франція. Судові органи 0011. Навчальний посібник.- К., 
2003.- с. 246. 
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і приймають рішення в нарадчій кімнаті. Голосування таємне. Рі
шення приймається більшістю голосів, не менше ніж 8-ма голосами. 
Вирок не мотивується, є остаточним і оскарженню не підлягає. 
Суд асизів не є постійно діючим органом. Він збирається один раз 
у три місяці в кожному департаменті. Ці суди розглядають невели
ку кількість справ. 

Франція вже давно відмовилася від суду присяжних у його кла
сичній формі, хоча інколи суд асизів називають судом присяжних. 

Суд асизів розглядає невелику кількість справ, але його діяль
ність має серйозний вплив на суспільну думку. Це пов'язано з тим, 
що вони розглядають найбільш складні кримінальні справи і в їх 
роботі беруть участь представники населення - засідателі, які 
складають журt. 

Цей суд розглядає кримінальні справи, щодо яких передбачено 
покарання - позбавлення волі понад п'ять років. 

Віддання до суду здійснюється трьома суддями апеляційного 
суду, які утворюють так звану обвинувальну камеру. Вони вправі 
перекваліфікувати злочин на проступок і тоді справа надходить не 
до суду асизів, а до виправного трибуналу. Суд асизів складається 
з трьох професійних суддів: голови і двох асесорів, якими можуть 
бути члени апеляційного суду або суддів трибуналу великої інста
нції, а також до нього входять дев'ять засідателів, які складають 
жур1. 

Не можуть бути засідателями особи раніше судимі, не поновле
ні в своїх правах банкроти, а також члени уряду й парламенту, 
Конституційної ради, Вищої ради магістратури, судді, військово
службовці тощо. 

Перш за все спеціальна комісія укладає річний департамент
ський список із розрахунку один присяжний на 1300 жителів. Потім 
із цього списку відбираються 27 основних присяжних і 6 додатко
вих. Перед кожною сесією для винесення рішення з кожної справи 
відбирається жеребкуванням 9 присяжних. 

Професійні судді і члени журі утворюють єдину палату, яка має 
відповісти на питання, як правило, сформульовані головуючим: 
<<Чи винен обвинувачений у вчиненні такого-то злочину?» і т. ін. 
У випадку позитивної відповіді шодо винуватості суд приступає 

до обговорення питання про вид покарання_ Якщо після двох турів 
ні за жодне покарання не буде подано більшості голосів, перехо
дять до третього туру, у якому найбільш суворе покарання, запро
поноване в попередньому турі, зюмається з голосування. Нові 

439 



тури голосування з дотриманням таких же вимог проводяться 

доти, поки рішення про покарання не буде прийняте абсолютною 
більшістю голосів. 

Судді і присяжні радяться в нарадчій кімнаті. Голосування- та
ємне. За рішення мають проголосувати не менше восьми голосів. 
Вирок не мотивується, є остаточним і оскарженню не підлягає. 

Суд асизів не є судовим постійно діючим органом, а проводить 
свою роботу у міру необхідності, як правило, один раз на три мі
СЯЦІ. 

У середньому цей суд виносить 2,5 тис. вироків на рік1 

Спеціальні суди. Найбільш традиційними спеціальними судами 
є комерційні та господарські. Вони складаються з обраних комер
сантами суддів - спеціалістів у галузі торгівлі. Число і місце роз
ташування торгових судів встановлюється декретом Державної 
ради. Компетенція цих судів охоплює три види спорів: спори, які 
виникають із зобов'язань, із угод між підприємцями й банкірами; 
спори між членами товариства; спори, які виникають із торгових 
угод. 

Ради прюдомів (бездоганно чесних людей). Вони вирішують 
спори, шо виникають між сторонами стосовно індивідуальних 
трудових договорів. Кожна така рада складається з 5 секцій, . . . . 
за якими розподшиються члени ради за спеЦІалІзаЦІєю: кадрового 

складу, промисловості, торгових служб сільського господарства, 
різних видів діяльності. До кожної секції обираються представники 

найманих працівників і представники підприємців. У них не бе
руть участь професійні судді. На рішення ради можна подати апе
ляцію до апеляційного суду. 

Трибунал із питань соціального забезпечення. Кожен із них 
очолюється Головою Трибуналу великої інстанції, в окрузі якого 
він розташований. У складі трибуналу засідають два асесори (по
мічники) - один представляє найманих працівників, інший - під
приємців. На відміну від торгових судів або ради прюдомів, асесо
ри трибуналу соціального забезпечення не обираються, а призна
чаються на 5 років Головою Трибуналу великої інстанції із 
списками найбільш представницьких професійних організацій. 

Апеляції на рішення трибуналу соціального забезпечення пода
ються до соціальної палати апеляційного суду. 

1 СудебнЬІе системь1 заnаднмх государств І Отв. ред. В. А. Туоtшнов.- М., 
1991.-С. 169-170. 
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Трибунал із питань земельної оренди. До його складу входять 
4 асесори (2 представники від орендаторів і 2 від орендодавців), 
які обираються на 5 років. Трибунал вирішує у першій та останній 
інстанціях позови на суму, яка не перевищує 13 ООО франків. Скар
ги на рішення із сумою позову на ІЗ ООО франків подаються до со
ціальної палати апеляційного суду. 

Система судів для неповнолітніх складається: з суддів у справах 
неповнолітніх, трибуналу у справах неповнолітніх, суду асизів у 
справах неповнолітніх. У кожному суді великої інстанції створю
ються трибунали у справах неповнолітніх, у складі яких беруть 
участь один або кілька суддів у справах неповнолітніх, які призна
чаються строком на один або три роки Головою Трибуналу вели
кої інстанції за поданням Генерального прокурора. У кожному 
апеляційному суді є радник із проблем охорони неповнолітніх. 

Суддя в справах неповнолітніх сам вирішує, чи може він роз
глядати справу по суті, чи має відправити справу до трибуналу для 
неповнолітніх. При цьому критерієм слугує не тяжкість протиправ
ного діяння, а захід, який може бути вжитий стосовно правопо
рушника. Повноваження судді у справах неповнолітніх досить об
межені. Він уживає стосовно підлітка «заходи захисту, допомоги, 
нагляду й виховання». І тільки в разі необхідності направлення 
неповнолітнього до інтернату виносить вирок. 

Трибунал у справах неповнолітніх складається із З осіб - голо
ви (як правило, ним є суддя у справах неповнолітніх) і 2 асесорів, 
які відбираються із громадян, які виявили заінтересованість і ком
петентність у питаннях виховання дітей. Асесори призначаються 
на 4 роки Міністром юстиції. Особливістю розгляду справ у цих 
судах є обов'язкове заслуховування показань родичів неповноліт
нього правопорушника. Обмежена гласність розгляду справи з ви
користанням засобів масової інформації заборонена. У сі вироки 
стосовно неповнолітніх підлягають негайному виконанню, незва
жаючи на процедуру оскарження. 

Суд асизів у справах неповнолітніх розглядає справи щодо зло
чинів, вчинених непщшолітніми від 1 б до 18 років. Иоrо головою є 
член апеляційного суду, а 2 асесори обираються зі складу суддів у 
справах неповнолітніх за місцем знаходження апеляційного суду. 
Гласність судового розгляду цього суду також обмежена. 

Апеляційні суди. Нині їх у Франції- З5. До складу апеляційного 
суду входять - перший голова, голови палат і члени. Число палат 

і склид апеляційного судів установлюється Державною радою. 
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Судді можуть брати участь у роботі різних палат. При кожному 
апеляційному суді -- Генеральний nрокурор із nідлеглими йому 
прокурорами. В судовому засіданні бере участь 3-5 суддів. Апеля
ційний суд виступає як суд другої інстанції відносно усіх трибу
налів, які є в його судовому окрузі. 

Касаційний суд - це Верховний суд країни. До його складу вхо
дять- перший голова, б голів nалат, судді. В Касаційному суді діє 

5 палат 1 цивільних і одна- із кримінальних сnрав. Якщо nри роз
гляді сnрави виникає питання щодо комnетенції nалати, то така 
сnрава nередається до змішаної nалати. Але якщо виникають 
nринциnові nитання, то їх вирішує Пленум Касаційного суду. На 
розгляд Пленуму також nередаються сnрави за вимогою Генераль
ного nрокурора. 

У судовій системі Франції, поряд з Касаційним судом (між ним 
і Державною радою - вищою ланкою адміністративної юстиції) -
Трибунал із конфліктів. Наявність такого органу nродиктована 
присутністю двох nаралельних юрисдикцій - загальної і адмініст
ративної. 

Трибунал із конфліктів складається із восьми членів і двох за
ступників. По три члени обирає з числа своїх радників Касаційний 
суд і Державна Рада. Головою трибуналу є Міністр юстиції, але 
його головування є номінальним і обмежене в основному засідан
нями, на яких обирається новий склад Трибуналу, що оновлюється 
щотри роки. Трибуналом фактично керує віце-голова. 

Висока nалата nравосуддя передбачена Конституцією Франції. 
Це- »6 судовий, а парламентський орган, nокликаний діяти у разі 
притягнення до юридичної відповідальності Президента Франції. 

Палата правосуддя Ресnубліки заснована в 1993 р. Вона має роз
глядати справи щодо кримінальної відповідальності членів уряду за 
nосадові злочини. До складу Палати входять 15 суддів: 12 nарла
ментарів і 3 судді Касаційного суду, один із яких головує в Палаті. 

Відповідно до Ордонансу від 22 грудня 1958 р., до судового 

корпусу включаються також прокурори. 

Судова ієрархія. У Франції суддя вважається професіоналом і 
державним чиновником. Суддів і nрокурорів у Франції називають 

.<~aгicmpama<~u (magistrats). 
Весь судовий корпус поділяється на два ранги, в кожному з 

яких є дві групи, nоділені на стуnені. Крім того, поза рангами пере
бувають окремі вищі судові особи: судді Конституційного суду, 
перші голови і генеральні прокурори аnеляційних судів. 
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Якщо в 1985 р. населення Франції становило 55 млн, то на 
І ОО тис. жителів припадало трохи більше ніж І О суддів, а на одного 
професійного суддю- 9800 жителів.' 

Заробітна плата суддів залежить, насамперед, від коефіцієнта, 
встановленого для кожної посади, виходячи із прожиткового мініму
му. Найменший розмір заробітної плати судді становить ІІЗ 200 фран
ків на рік2 

Професійна підготовка суддів. У Франції, як і в інших державах 
Єврони, йде процес омолодження судових кадрів. З цією метою 
в 1958 р. було створено Національний центр підготовки магістра
тів, який реформовано в 1970 р. в Національну школу магістратури. 

Вступ до цієї школи проводиться на підставі конкурсу, а також 
шляхом персонального добору. Щорічно оголошується два конкур
си з тим, щоби забезпечити приплив у судовий корпус широкого 
кола спеціалістів. У першому конкурсі можуть брати участь всі 
особи, які мають вищу освіту. Другий призначений для осіб, які 
мають не тільки вищу освіту, а й п'ятирічний стаж у публічній 
службі. Конкурс полягає в написанні письмової роботи та усної. 
Письмова робота виконується з проблем соціології, політики, еко
номіки та інших галузей науки; із цивільного, кримінального чи 
публічного права. Усна частина- це співбесіда з членами комісії з 
різних галузей права. Кандидат також складає екзамен з іноземної 
мови та фізичної майстерності. 

Учасниками конкурсу можуть бути особи обох статей: в пер
шому конкурсі - не старші за 27 років, у другому - не старші за 
40 років. 

До всіх кандидатів пред' являються загальні вимоги: наявність 
французького громадянства, відсутність претензій щодо служби в 
армії, наявність усіх громадянських прав, добрий стан здоров'я і 
незаплямована моральна поведІНка. 

До такої школи можуть прийматися також адвокати, нотаріуси і 

інші правники, які мають принаймні три роки юридичного стажу 
та не менше 35 років віку. 3 

Прийняті до школи особи мають правовий статус, близький до 
стажистів, причому їх вважають за державних службовців з різ-

1 СудебньJе систсмь1 западньІх государств І Отв. ред. В. А. Ту.нанов.~ М., 
1991.-С.І81. 

2 Там само.- С. 17. 
3 A1uchowska Aleksandra. Trzccia wladza we Francji // Gazeta Sq_dowa.-

2002.- N' 7-8 (97-98).- S. 13-14. 
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ними соціальними пільгами, складають присягу, носять спеціаль
ний одяг. Під час навчання отримують стипендію. Частину своєї 
практики можуть проходити в канцелярії адвоката. В цьому ви

падку на другому році навчання аплікат може заміщати свого 
патрона, але за допущені помилки в цивільному порядку відпові
дає держава. 1 

Іншим шляхом вступу до школи є так званий горизонтальний 
шлях, коли кандидата номінують із вищих щаблів правничих про
фесій, таких, як адвокати, нотаріуси та ін. 

Уникнути конкурсних випробувань можуть адвокати, нотаріу
си, судові виконавці, чиновники і службовці, які компетентні в 
економічній, правовій чи соціальній галузях настільки, наскільки 
це необхідно для здійснення судових функцій. Для зарахування до 
школи необхідний трудовий стаж не менш три роки. Відбір канди
датів- дуже ретельний: за шість років (1979-1984 ~р.) з 10 923 кан
дидатів було зараховано 1355, тобто всього 12,4%. 

Навчання в школі триває 24 місяці, із яких протягом перших семи 
місяців вивчається теоретичний курс, а потім - стажування в судах. 

Після закінчення школи і призначення на посаду молодий суддя 
у перші чотири роки зобов'язаний пройти додаткові чотиримісячні 
курси навчання. 

Окрім цієї школи, яка формує судовий корпус, Законом від 
17 липня 1980 р. та від 29 жовтня 1980 р. передбачена можливість 
включення в судову ієрархію чиновників і службовців, які мають 
восьмирічний трудовий стаж, адвокатів, нотаріусів, судових вико
навців, а також викладачів факультетів права з дворічним стажем 
роботи і асистентів з чотирирічним стажем роботи. 

Програма вільного доступу до правосуддя. Впродовж останніх 
І О років відбувається подальше реформування системи правосуддя, 
створюється така правова система, яка була би спроможна ефектив
но захистити права громадян. Реформами передбачено такі основ
НІ завдання: 

- розвиток судової системи, покращення умов праці (створення 

нових судів, збільшення кількості суддів і прокурорів, забезпечення 
судів і прокуратури новим обладнанням та сучасною інформатив
ною апаратурою (>Іка дозвол>Іє суду швидко зв'язуватися, зокрема, 

з адвокатами); 

1 Machowska Aleksandra. Цит. праця.- S.l4. 
2 СудебнЬІе системЬІ заnаднЬІх государств.- С. 182. 
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створення для всіх громадян кращих умов доступу до права; 
- допомога потерпілим від злочинів і ефективна ресоціалізація 

засуджених. 

Результатом цієї праці стало прийняття 26 лютого 2003 р. Зако
ну про судочинство, яке тепер1 так би мовити, наближене до громадянина (justice de proximite)_ 

Такий суд чимось нагадує давній мировий суд. Ці суди розгля
дають як дрібні кримінальні, так і цивільні справи. Судді <<із по
близу» - це не професійні судді, а особи, які мають достатньо 
знань і професійного досвіду, що дозволяє успішно виконувати 
функцію правосуддя. А їх широка компетенція забезпечує вільний 
доступ до правосуддя2 

На противагу «відмови в правосудді» «доступ до правосуддя>> -
це нова проблема, яка гостро постала і досить швидко була вирі
шена законодавцем. Законом 1977 р., який доповнений Законом 
1978 р., установлено, що оплату мита в загальних і адміністратив
них судах бере на себе держава. Закон 1972 р. передбачав частков~ 
державну оплату правової допомоги для осіб із низьким доходом.-

Такими суддями можуть бути: 
- колишні професійні судді (як загальних, так і адміністратив

них); 
- особи, які мають принаймні 25-річний стаж на керівній по

саді, яка пов' язана з управлінням кадрами у сфері права; 
- колишні урядовці категорії А і Б судової системи (секретарі, 

керівники); 
- судові посередники (conci1iateurs de justice), які виконували 

цю роботу не менш як п'ять років; 
- колишні або дійсні члени професійних правничих корпора

цій - вільних професій, титул яких охороняється правом; 
- особи, які мають щонайменше 35 років і мають вищу юри

дичну освіту (якщо навчання тривало принаймні чотири роки) або 
наявюсть ступеня кандидата юридичних наук. 

Суддів призначають на сім років і не більше. Список суддів 
складає Міністр юстиції і представляє Вишій Раді Магістратури, а 
номінує їх Президент держави декретом. Судді складають присягу 

1 Machowska Alek.sandra, Wojtyczek Krzysztof Prawo francuskie.- Т. 2.- Za
kamycze, 2005.- S. 79. 

2 Machowska Aleksandra. Reformy systemн ochrony prawnej і dost~pu do 
prawa // Europejski Przegi'І_d Prawa.- 2004.- N2 1.- S. 138-139. 

1 Судебнь1е системьr западньrх государств.- С. 165. 
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і проходять п'ятиденне навчання в Крайовій школі магістратури. 
Вікова межа для цих суддів - 70 років. Після звільнення з роботи 
судді протягом року не можуть займатися діяльністю, близькою до 
правосуддя. Правовий статус цих суддів врегульовано окремим 
правовим актом. 

Закон 1978 р. передбачає ряд заходів щодо зміцнення судової 
системи на період до 2020 року. 

Зауважимо: ще Цивільний кодекс 1804 р. закріпив <<nринцип 
заборони відмови в правосудді». Стаття 4 передбачала, що суддя 
може підлягати переслідуванню у разі відмови в правосудді. Якщо 
суд при розгляді справи не застосовує певного закону, мотивуючи 
тим, що він неправильний, то це також розглядається як <<відмова 
в наданні правосуддя». Так, Касаційний суд у своєму рішенні від 
ЗО травня 1967 р. указав, що в обов' язок судді не входить критика 
нормативних актів, оскільки таким чином він зазіхнув би на поділ 
влад. І 
У Франції добре розвинута система, яка полегшує громадянам 

доступ до права. Система не охоплює як сферу інформативно
освітню, так і велику кількість бюро правових порад, звільнення 
від судових витрат і призначення адвоката. З метою інформації 
суспільства створено низку інституцій, які, не будучи судами, ви
конують, однак, дуже важливі завдання в питаннях судочинства і 

правової охорони, а метою їх є піднесення загального правового 
рівня знань, а також надання допомоги особам, які вступили в ко
ЛІЗІЮ ІЗ законом. 

Судова система Франції є головним гарантом прав і свобод 
громадян. Ефективність інституту судового захисту пов'язана із . . . 
закршленням у законодавствІ засад кримшально-процесуального 

права, а саме: незалежність судової влади, рівність громадян перед 
законом, презумпція невинуватості, право на захист, усність, глас
ність і змагальність процесу, засада внутрішнього переконання 
суддів і вільної оцінки суддями доказів тощо. Незалежність фран
цузьких суддів повюстю гарантується: вони не змінюються, їх не 
можна перевести на іншу судову посаду без їхньої згоди. Кар'єра 
суддів значною мірою залежить від рішення центральної комісії, 
яка займається питаннями просування суддів по службі. 

<<3 незалежністю судової влади,- пише С. В. Боботов,- тісно 
пов'язана і незалежність слідчих органів ... >>. Судовий контроль за 

1 СудебнЬІе системЬІ западнь1х государств.- С. \64. 
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слідством - важлива гарантІя, значення якої у правовій державІ 

важко переоцінити». 1 

Відповідно до ст. 64 Конституції Франції, Президент Республіки 
виступає гарантом незалежності судової влади і покликаний сте
жити за тим, щоби правосуддя здійснювалося справедливо і неза
лежно від будь-якого впливу чи тиску. 

Відповідно до рішення Конституційної ради від 22 липня 1980 р., 
судову діяльність визнано такою, яка не має аналогів у суспільстві, 
наприклад, щодо виконання державних функцій управління чи конт
рольно-ревізійних. Цим наголшпувалося на тому, що ні законодав-. . 
ча, НІ виконавча влада не вправІ контролювати НІ процесІв вине-

сення судових рішень, ні сам зміст цих рішень. Ухвалою Консти
туційної ради від 26 червня 1987 р. постановлено, що законодавча 
влада не вправі надавати зво~отну дію актам, незаконНІсть яких 
суверенно встановлено судом. 

Судова система Франції має своє особливості. До складу корпу
су магістратів (або судового відомства) у Франції входять: . . . . 

- суддІ, ЯКІ, схематично кажучи, ухвалюють рІшення 1 характе-

ризуються своєю незалежністю та принципом незмінності: до них 
належать члени складу суду та слідчі судді. Власне, слідчий суддя 
є членом судового корпусу, який не судить правопорушників на 

відміну від членів суду. На нього покладається підготовка кримі
нальних справ, які передаються йому Прокурором Республіки 
(останній надсилає слідчому для цього вимогу про проведення по
переднього слідства) або порушуються безпосередньо потерпіли
ми (скарга з поданням цивільного позову); 

- незалежний суд: незалежність гарантована самими статутни
ми нормами (порядок призначення, незмінність, дисципліна тощо), 

а також відносно пристойне матеріальне положення суддів. 
- неупереджений суд: згідно з основоположним принципом за 

яким судді не повинні з'являтися на засідання із заздалегідь скла
деною думкою щодо справи, яку їм належить розглядати. Цим 

передбачається, що на попередній стадії процесу вони не знайоми
лися зі справою в такий спосіб, який міг би вже привести їх до оцін
ки справи по сутІ. 

1 Бобатов С. В. Правосудне во Франции.- М., 1994.- С. 49. 
2 Фоков А. П. КонституционньІс гарантии судебной защить1 прав и свобод 

граждан в совремсином уголовно-процессуальном законодательстве Фран

ции// Государство иnраво.- 2001, N2 2.- С. 72. 
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Так, законодавство Франції забороняє слідчому судді брати 

участь у розгляді кримінальних справ, що він їх розслідував (ст. 49 
Кримінально-процесуального кодексу), а також забороняє деяким 
працівникам органів правосуддя, які знайомилися зі справою, бути 
членом суду присяжних (ст. 253). 

Судова практика поширила зазначену заборону, на підставі 

ст. 6 Європейської конвенції, на дуже велику кількість випадків. 
Основним принципом у цьому є розподіл повноважень з притяг-. . . 
нення до вщповщальност1, покладених на прокурора, з розсшду-

вання та власне судового розгляду, причому будь-яке втручання . . . 
одного ІЗ зазначен~х органш у справи шшого спричиняє порушен-

ня неупередженосТІ. 

У цивільних справах Касаційний суд, виходячи з положень 
ст. 6 Європейської конвенції, визначив, що в деяких випадках 
суддя, що виніс одноосібне рішення (за прискореною процедурою, 
яка дає змогу, скажімо, позивачеві одержати борг, якщо боргова 
вимога не може бути серйозно заперечена, або покласти край явно 
незаконним порушенням порядку), не може виносити рішення по 
суті спору, оскільки при розгляді справи за прискореною процеду
рою він уже склав уявлення про суть спору, що не може бути су
місним з вимогою неупередженості. 

Судові органи оцінюють поняття неупередженості цілком 
об'єктивно після рішення Європейського Суду з прав людини від 
І жовтня 1982 р. «у справі Пірсак проти Бельгії>>, яким відкидається 
суб'єктивний підхід, який полягав у тому, аби з'ясувати, якою бу
ла думка того чи іншого судді при винесенні рішення, і надається 
перевага об'єктивному підходові, за яким слід з'ясувати, чи ті га
рантії неупередженості, що забезпечуються суддею, можуть ви
ключити будь-який законний сумнів. 

Порядок розгляду заявленого відводу ст. 341 (та наступні), 
нового Цивільно-процесуального кодексу і ст. 668 (та наступні). 
Кримінально-процесуального кодексу дають змогу сторонам по

силатися на можливу упередженість суддів і домагатися розгляду 
їхньої справи вищестоящими органами правосуддя. 1 

1 Бонnа·1Ь Ніколя. Вимоги щодо справедливого розгляду справ у статті 6 
Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод (стадія 
цивільного або кримінального процесу)// Pratiques juridiques et judiciaires en 
Franse. Les voies de recours І'ассе au droit 1es grands pricipes du process. Юри
дична та судова практика у Франції. Форми оскарження. Достуn до nрава. 
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Орга/Іізація прокуратури (ministere public). Прокуратура у своїй 
діІльності представляє публічний інтерес і не представляє інтере
си держави перед судовими органами, а захищає інтереси суспіль
ства, виступає на захист недієздатних чи обмежено дієздатних 
осіб, стоїть на сторожі публічного порядку. В обов' язки прокура
тури входить розглядати заяви і скарги громадян, які стосуються 
порушення закону та вчинення злочинів, порушувати кримінальне 
переслідування. Прокурор є представником виконавчої влади пе
ред судами. Здійснює нагляд над діяльністю поліції, вносить до 
суду акт обвинувачення і підтримує його в судовому засіданні. 

Прокуратура не «приписана» до кожного суду, а існує лише при 
деяких судах. Зокрема: 

- прокуратури при tribunal de grande instans, які очолюються 
прокурорами республіки; 

- генеральні прокуратури при Cour d'appel (апеляційний суд), 
до складу яких входять Генеральний прокурор при апеляційному 
суді. Адвокати (речники)- генеральні, які виступають перед суда
ми від імені генерального прокурора; 

- генеральна прокуратура при Cour de cassation (касаційний суд), 
яку очолює генеральний прокурор при касаційному суді. До скла
ду цієї прокуратури входять: 

Перший Генеральний адвокат (речник); 
- Адвокати генеральні (речники); . . 
- прокурори, ЯКІ представляють суспшьство в судових органах 

і мають основним завданням здійснювати кримінальне пересліду
вання, с.прямовуючи за призначенням справи, що передаються їм 

службами судової поліції, та розглядати скарги від приватних осіб 
і адміністративних органів. Прокурор приймає рішення про при
тягнеНJія відповідної особи до відповідальності або про припинен
ня Іф'овадження справи. 

Спід мати на увазі, шо здійснення процесуальних дій проти тієї 
'ІИ ЇІJР.!ОЇ особи не є обов'язковим у Франції. У цьому плані, прин
нип Доцільності притягнення до відповідальності є надзвичайним 
·mаряддям політики в кримінальних справах і спірним знаряддям 
нолітичного втручання, адже в системі прокуратури діє принцип 
ієрархічного підпорядкування, згідно з яким вони є шдлеглими 
Міністрові юстиції. 

< >сновні принципи процесу // Збірка документів французько-українського 
ІС.:ХКічноrо співробітництва.- N2 4.- Київ.- Б. р. в.- С. 201. 
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Попри те, що статус прокурорів (які пройшли ту саму школу, 
що й судді, і можуть протягом своєї службової кар'єри працювати 
і суддею, і прокурором) має певні риси, які дають їм змогу nрацю
вати цілком незалежно (вони не можуть відводитися сторонами, 
<<не несуть відповідальності», неподільні), в окремих делікатних 
справах їм подекуди важко опиратися непрямому тискові у вигляді 

відповідного просування по службі. 
Підтвердженням сказаному є те, що нещодавно знову порушу

валося питання про індивідуальні письмові вказівки Міністра юс
тиції. 

У будь-якому разі Прокурор Республіки може порушувати справу 
та визначати доцільність притягнення особи до відповідальності 
тільки після того, як буде поінформований про скоєння правоnо
рушення чи дій, які підпадають під таке визначення. 

Питання дотримання статей 5 і 6 Європейської конвенції про 
захист прав людини постає як під час розслідування, яке ведеться 
службами судової nоліції під керівництвом прокурора, так і при 
виконання прокурором процесуальних дій щодо особи. 

Перевірте свої зпаппя 

1. Чому феодали Франції були заінтересовані у тому, щоб зберегти 
свої судові функції? 

2. Що таке суд сеньйора? 
3. Які категорії справ були підсудні судам церви? 
4. Що означало в добу середньовіччя <<продаж судових посад»? 
5. Що необхідно знати про книгу <<Франкогаллія»? 
6. Що означало у Франції застосування <<Божого суду>>? 
7. Яка різниця між jнквізицШним j змагальним типами nроцесу? 
8. Яку систему судів було встановлено Законом від 16-24 серпня 

1790 р.? 
9. Коли запроваджено у Франції суди присяжних? 
1 О. Який існував у Франції за часів Наполеона nорядок добору суддів? 
11. Що означає у Франції велика і мала судові інстанції? 
12. Що таке суд асизів? 
l3. Які існують у Франції засади визначення суддям зарплати? 
14. Охарактеризуйте систему професійної nідготовки суддів у Франції. 
15. Які привілеї мають адвокати Франції при призначенні на посади 

суддів? 
16. Яким є інститут nрокуратури у Франції? 
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4. Адвокатура Франції: 
історичний нарис 

Сьогодні вже неможливо точно визначити, коли саме з'яви
лися адвокати у старожитній Франції. Існує точка зору, що рим
мни, завоювавши Галлію, перенесли до неї разом з іншими уста
новами і адвокатуру. На цих територіях діяло римське право. 
Навіть після падіння Західної Римської імперії в 476 р. римське 
qp~o і далі діяло у новоутворених германських державних утво
реннях. 

У 506 р. король вестготів Аларих 11 видав закон ~ Бревіарій 
Алариха, або Римське право вестготів. В ньому у скороченому ва
ріанті коментувався кодекс Феодосія та інші джерела римського 
nрава. Це також сприяло тому, що римське право збереглося в пів
денних частинах Франції. На півночі Франції, навпаки, після захоп
лення території франками та створення держави римське право 
почало nоступово витіснятися, оскільки у франків було, власне, 
досить розвинуте звичаєве право германського походження, яке 

зп1дом закріnлювалося шляхом видання ряду законів.' 
З усіх держав Європи, на думку історика Фурсля, «Галлія ви

явила найбільше схильності і розташування до адвокатури». Уже 
при перших римських імператорах слава галльських ораторів і 
шкіл риторики була так поширена, що жителі інших країн поси
лали туди молодих людей навчатися судовому красномовству. 

· У V ст. Галлію було завойовано франками. Спочатку П юри
дичні установи не піддавалися ніяким змінам. Клотар І 590 р. роз
nорядився, щоб у всіх справах збереглися форми старого права і 
щоб процеси між римлянами, тобто галлами, відбувалися за рим
ськими законами. Адвокатура також далі існувала у своїй старій 
формі, судовий захист оголошувався вільним. У південній частині 
Франції діяло римське право, а право франків ~ в північній частині 2 

У декретах Карла Великого з 802 р., а особливо в декретах з 
819 р., його сина Людовіка, видно, що при розгляді справи суддя 
мав надати обвинуваченому, нездатному себе захищати захисника 
(qui pro eis loquatur). 

1 Цвайгерт К., Кетц Х Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права. Т. 1.- М., 2000.- С. 120. 

2 Niemirowski А. Poglц_d dzieojowy і zasadniczy па stanowisko оЬrоП.су.- W., 
1869.- s. 167. 
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Уже у ХІІ-ХШ ст. на території Франції є згадки про адвокатів, 
яких називали: avocat, parlie, emparlier, plaier, coпteur. 1 

З кінця ХІІІ ст. адвокатура починає піддаватися законодавчій рег
ламентації. У 1270 р. з'явилися відомі <<Установи Людовіка Святого», 
що поклали перші основи французького судоустрою і судочинства. 
Обмеживши застосування судових двобоїв і тим самим надавши 
більше простору для діяльності адвокатів, Людовік помістив у свої 
зводи кіпька постанов, що стосувалися виконання адвокатської про
фесії. Насамперед, Людовік пропонує адвокатам «Не захищати на су
ді незаконних спраю> ( causes deloyales ). Далі, він вимагає, щоб вони 
були «офіційними захисниками бідних, вдів і сиріп>, і щоб у супе
речках із супротивниками «говорили чемно і без брутальності>>. На
решті, посилаючись на постанову кодексу Юстиніана, він забороняє 
укладати угоди щодо гонорару з клієнтами у ході справи. 

Син Людовіка Пилип Сміливий доповнив ці постанови. Своїм 
ордонансом від 23 жовтня 1274 р. король встановив: І) адвокати 
при вступі в стан адвокатури повинні складати присягу, на зразок 
існуючої в римському праві з доповненням тексту про гонорар;2 

2) таку присягу слід складати щорічно; 3) розмір гонорару мав ви
значатися згіпно з родом і видом справи й обдаруванням адвоката, 
але в жодному випадку не міг перевищувати ЗО ліврів,' а король 
Пилип Красивий ордонансом 1291 р. заборонив адвокатам надава
ти судам за відомо непvавдиві відомості, фальсифікувати тлума
чення закону чи звичаю. 

В історичній пам'ятці Кутюмів Бовезі з 1282 р. у параграфі 175 
зазначено: «Якщо хто-небудь хоче стати адвокатом,- він повинен 
присягнути, що, виконуючи свої обов'язки адвоката, буде поводи-

1 Елuс.·еев l/. Г. Гражданское процессуальное право зарубежнмх стран. 
Учебник. 2-е издание.- М., 2006.- С. 528. 

2 Зауважимо: звичай складати присягу адвокатом привнесено з римського 
права, яке зобов' язувало адвокатів складати nрисягу раз на рік. Постанова 
віл 23 жовтня 1274 р. наказує адвокатам складати присягу на євангелії; ор
донанси Пилипа Красивого з 1291 р. підтверджували попередній порядок 
складання адвокатами присяги; постановою парламенту від 11 березня 1344 р. 
уточнює зміст самої присяги. У день святого Мартина після молитви в кос
телі адвокати складали присягу на євангелії святого Яна (Niemirowski А. 
Poglqd dzicojowy і zasadniczy na stanowisko obroncy.- W., 1869.·· S. 79). 

3 Niemirowski А. Pogli:\_d dzieojowy і zasadniczy па stanowisko obroftcy.- W .. 
1869.- s. 50. 

4 Елuсеев Н. Г. ГраЖданское процессуальное право зарубежнЬІх стран. 
Учебник. 2-с издание.- М., 2006.- С. 528. 
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'f'.leJI добре і чесно, що він, наскільки йому буде відомо, вестиме 
іІаьки добрі і законні справи, а у випадку, коли він почне справу, 
•• спершу буде здаватися йому правильною, але потім дізнається, 
іІа вона є несправедливою, він відразу, як тільки дізнається про 
іІе, відмовиться від неї».' 
'' Обов' язок «поводитися добре і чесно» пердовсім стосується 
ttаємин адвоката зі своїм довірителем. Діяти чесно - це означало 
ІІfдІ;тоювати інтереси довірителя. Проте, на перший погляд, може 
матися, ЩО наведене положення серЙОЗНО обмежувало свободу 
ІІІІІРРУ адвоката справ, а значить, і саме право французьких грома-
8J•JІІІ свободу вибору адвоката. Адже ордонанси вимагали від 
ІІІюкатів брати справи тільки такі, в яких вимоги клієнта rpyн
t)'lamlcя на законі, правовому звичаї. Але ж законність і праведність 
qправи визначається судом, а не адвокатом. Тому адвокати, радше, 
t частині вибору справ не були особливо розбірливими. Адвокати 
tиходили з ключових слів у наведеному виразі - <<наскільки йому 
буде відомо» про незаконність вимог клієнта. Адвокат наділявся 
nравом за власним розсудом визначати (зрозуміло, попередньо), чи 
законними є аимоги (заперечення) його довірителя, причому це 
праао діє впродовж виконання ним доручення. Ніяких обмежень 
цьому праву Кутюми Бовезі не встановлюють. 

Таким чином, вже в ХІІІ ст. у Франції законодавчо було закріп
лено право адвокатів на свободу дій щодо прийняття чи відмови 
Іід ведення справи. Одночасно адвокатам було надано право у 
С!Jдь-який момент відмовитися від доручення з мотивів відсутності 
правової позиції. 
)накше і не можна було: з метою підтримання в суспільстві 

ПJmІЩипів моральності і уникнення надмірної пристрасті до на

ІІt!'СtІНИцтва, суспільство було заінтересоване в моральності дій і 
адвокатів. 

·ми бачимо як мінімум п'ять основних причин інституційного 
розквіту французької адвокатури. Однією з перших було те, що 
І!!!;ТИтут адвокатури у Франції формувався паралельно з інститу
ТО~ монархії. Причому французькі монархи дуже багато чим зо
боІЇ'Язані адвокатурі. Річ у тому, що Римська католицька церква 
а XIII-XIV ст. вживала енергійних заходів щодо розширення своєї 
влади в Західній Європі, зокрема значною мірою через монархічну 

1 Хрестоматия по истории государства и права зарубежнЬІх стран.~ Том 1.
М., 2003.- с. 576. 
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владу, обгрунтовуючи ue нормами канонічного права, які включа
лися в послання монархам (так звані булли). За цих обставин фран

цузькі адвокати, будучи прекрасними знавцями і канонічного, і 
римського права, несподівано стали дуже добрими союзниками 
французьких королів. Саме адвокати узяли на себе функцію об
грунтування юридичної неспроможності папських булл і взагалі 

домагань церковних ієрархів на контроль за королівською владою 
у Франції. Іх зусилля виявилися настільки успішними, шо пап
ський престол змушений був стримати свої устремління. У відпо
відь (з вдячності) монархи обсипали адвокатів почестями і приві
леями. Починаючи з часів Пилипа Красивого, адвокати отримали 
право іменуватися «Лицарі закону, правосуддя й науки». 

Пилип ІІІ своїм ордонансом 1291 р. підтвердив попередні акти 
про складання адвокатами щороку присяги, за невиконання цієї 
вказівки адвоката виключали з адвокатури. Король Карл VII в 
1453 р. встановив правило, щоб гонорар адвокати отримували 
лише після вирішення справи, щоби не брали понад максималь
ної суми ЗО ліврів з однієї справи, а через декілька років ко
роль заборонив адвокатам їсти і пити разом із nротилежною сто
роною.1 

Дослідники вважають, що виникнення у Франції постійного пар
ламенту також сприяло формуванню інституту адвокатури. За ча
сів nравління другої династії, окрім системи судів, відбувалися 
декілька разів на рік засідання в складі суддів 1 вельмож на провін
ції. На такі засідання прибували з боку короля його представники, 

які наглядали за судочинством. Члени таких зібрань також засіда
ли на загальних зібраннях, яке очолював король, що і сприяло за
родженню парламенту. Вважається, що вже в 757 р. такий парла
мент почав існувати, спочатку як судова магістратура, що склада
лася з прелатів і баронів. На той час він мав роз'їзний характер, 
роз'їжджав з одного місця на інше разом із королем, а справи роз
глядав більш публічного характеру. Згодом в парламенті було 
утворено три відділи, на одному з яких заслуховувалися промови 
захисників, а два других вели слідство. Нарешті, парламент роз
глядав скарги на рішення ок~емих судів, а від 1302 р. парламент 
постійно працював у Парижі. 

1 Niemirmvski А. Poglctd dzicojowy 1 zasadniczy ла stanowisko obroitcy.- W., 
1869.- S. 176. 

2 Там само.- S. 173. 
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Перші початки корпораційності адвокатури помітні вже в ХІ~ 
ХІІІ ст., коли вищий суд королівства- парламент (який був спо
чатку роз'їзним), зробився осілим (1302 р.). Адвокати, що прак
тикували в ньому і супроводжували його в поїздках державою, 

утворили вільну асоціацію, що дістала назву за зразком римської 

nдвокатури імператорського періоду ( ordo, ordre ). Станова орга
нізація не була відразу закріплена в законодавстві, все це склада

лося сторtччями. 

Спочатку терміном advocat називали судових секретарів, судо
вих службовців, а також адвокатів, які не виступали в суді. Усі во
ни становили склвдову Парламенту, (advocat du Parlameпt- вдво
кати, які розпочинають свою професійну адвокатську діяльність, 
advocat au Parlament ~адвокати зі стажем практичної діяльності).' 

Головною функцією nдвокатів була участь у судовому засідан
ні, на яке вони з' являлися в чорній мантії з чотирикутним капелю
хом на голові. Стоячи з прикритим обличчям, вдвокат виголошу
вав судову промову (plaidoyer). 
Уже в 1344 р. nдвокатів поділено на: nдвокатів-консультантів 

( consiliarii); nдвокатів-промовців (pro-ponentes) і адвокатів практи
кантів (audientes). Адвокати-консультанти (consiliarii) користува
лися великим авторитетом, із ними родилися судді2 або навіть самі 
королі.3 

За Карла VII і Карла VIII було прийнято ряд постанов шодо діяль
ності адвокатури. З'явилися королівські адвокати з кримінальних і 
цивільних справ, яким заборонено було вести приватні справи. 

Прийнято вважати, що ордонанс 1270 р. поклав початок зако
нодавчого регулювання діяльності інституту nдвокатури у Фран
ції. Але після створення в Парижі парламенту королівським ордо
нансом в 1327 р. вперше було запроваджено список адвокатів 
(Matricule або Rolle ). Саме в цей час паризькі адвокати починають 
називати себе корпорацією, адвокатським станом (Ordre des Avo
cats) на зразок <<рицарів зброї>>. Варто у зв'язку з цим уточнити, що 
Пилип Красивий запровадив <<стан рицарів права>> ( chevalerie es 
lois) на знак вдячності правликам за їхню успішну боротьбу проти 

1 Елисеев Н. Г Гражданское процессуальное nраво зарубежньrх стран. 
Учебник. 2-е издание.- М., 2006.- С. 528-529. 

2 Niemirowski А. Цит. nраця.- S. 27; Payen F. О powolanie adwokatury о 
sztuce obrшiczej.- Warszawa-Krak6w, 1938.- S. 42. 

'Niemirowski А. Цит. праця.- S. 174. 
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Папи Римського. Отже, ця корпорація була початком оформлення 
адвокатури як адвокатського стану. 1 

У XIV ст. усіх адвокатів реєструють у спеціальному списку 
адвокатів (role des avocats). Найдавніший такий список, що зберігся, 
датується 1340 роком і включає 5 l прізвище адвоката. Перший у 
списку адвокат називався деканом (deyen). Він головував на зага
льних зборах адвокатів і мав певні привілеї. 

З початком постійної роботи парламенту постало питання про 
необхідність значної кількості захисників, які мали би необхід

ну підготовку не тільки юридичну, а й знали роботу парламенту, 
судів, народні звичаї. Такими особами стали прокуратори {pro
curatores, procureurs),2 які в основному виходили із судових інс
титуцій. Прокураторів спочатку вважали за приватних писарів, 
які чергували в коридорах суду, виконуючи дрібні послуги в 
написанні просьб, різних заяв, від складання яких відмовлялися 
адвокати. 

Прокуратори могли виконувати технічну роботу при підготовці 

справи до майбутнього розгляду їі судом, а згодом~ були судовими 
представниками в цивільних справах, але судову промову на завер
шальному етапі судового розгляду справи виголошували тільки 
адвокати.3 

Прокуратори 1342 р. об'єдналися в товариство св. Миколая і 
св. Катерини. Важко визначити, коли з братства утворилася 
окрема корпорація, але фактом є те, що з 1483 р. братчики, як 

1 Majewski Edward. Kilka uwag о adwokaturze Francuskiej // Palestra.-
1965.- No 11.- S. 77· 78. 

2 Окремі дослідники прокураторів називають прокурорами. Нам видається 
більш правильним усе-таки називати uю категорію осіб прокуратора.лш. Ві
домо, що цей термін в Європі вживався поряд з терміном «прокурор», яким 

називали посадову особу держави, публічного обвинувача (наприклад, 
в Польщі та й на західних землях України). 

3 Дехто з дослідників стверджує, що на перших стапах між прокуратора
ми і адвокатами не було суворого розмежування щодо їхньої компетенції: 
прокуратори також могли виголошувати сулову промову, а адвокати - поде

куди виконувати технічну роботу, готувати матеріали справи до розгляду. 
Але з uим важко погодитися, оскільки історія розвитку різних категорій 
правників у країнах Євроnи переконливо свідчить, що адвокати завжди і 
всюди ревниво захищали своє виняткове 11раво проголошення судових 

промов, чим засвідчувалася вищість правового статусу порівняно з іншими 
категоріями правників. Так було в Англії, так, скоріше, було і у Франції 

(див.: Елисеев Н. Г. Цит. праця.- С. 530). 
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судові представники, творили окреме товариство, і того самого 
року дозволено їм брати участь у судах. Корпорація набуває хри
стиянського характеру, запроваджує реєстраційний список (role, 
а потім tableau), як у стародавньому світі, де старший адвокат за 
стажем роботи називався примасом, у Франції називався деканом 
(doeyen). 1 

Вони запроваджують складання присяги, зобов'язувалися не 

брати гонорарів вищих, ніж І О ліврів з однієї справи, ретельно 
стежити за дотриманням своїх звичаїв, у судовому засіданні за
ймати місця за адвокатами. 

У XV ст. спостерігається певний занепад традицій і самого то
вариства прокураторів. Король Генріх VI в 1425 р. зобов'язує пар
ламент усунути зловживання судовими працівниками. У зв'язку 
з цим приймається регламент, у якому детально врегульовуються 

обов'язки працівників суду і, в тому числі, йдеться і про прокура
торів. Їхні повноваження і правовий статус значно обмежуються, 
вони наділяються лише правом здійснювати технічну підготовку 
матеріалів справи до П розгляду. Прокураторам забороняється 
розпочинати справу без погодження з адвокатом. Від прокураторів 
вимагають особливої поваги до адвокатів, навіть сама розмова з 
адвокатом мала відбуватися тихим голосом, звертатися до суду 
прокураторам дозволяють за посередництвом адвокатів, а за недо
тримання цих вимог передбачалося покарання- ув'язненням. Для 
прокураторів було визначено спеціальний одяг, який відрізняється 
від одягу адвокатів2 

Історики стверджують, що прокуратори при захисті в суді мали 
постійно бути на колінах. Такий ритуал тривав до наступного сто
рІччя. 

Дещо змінено було правовий статус прокураторів на краще за 
часів Францішка І, прокураторам надали навіть право передавати 
свою канцелярІЮ за спадкоВІстю. 

Товариство прокураторів очолював декан, якого вони обирали 
на один рік. Для вирішення усіх питань внутрішнього життя това
риства був створений колегіум із старших прокураторів. 

Кількість прокураторів зростала. Так, у XVI ст. прокураторів 
працювало при парламенті до 300 чоловік. У ті часи вони мали до 
6000 стажистів-практикантів. 

1 Adwokatura. Pogaw~dka na znany temat // Gazeta S:tdowa Warszawska.-
1898.- S. 676. 

2 Niemirowski А. Цит. праця.-- S. 181-183. 
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У загальних урочистостях вони завжди йшли за адвокатами, не
сучи хоругви св. Миколая. 

Прокуратори проіснували до Беликої французької революції, 
хоча особливо помітного сліду в загальній історії французької ад
вокатури вони не залишили. Правда, товариство прокураторів дало 

історії чимало визначних науковців і письменників. 
Декретом від 24 листопада 1 793 р. було скасовано інститут 

прокураторів. 1 

1789 р. виюшкав у Франції зміни у всьому суспільному житті, у 
тому числі і в адвокатурі. Декретом Законодавчих Зборів 2 вересня 
1792 р. адвокатуру як інститут було скасовано. Збори не розглядали 
спеціально законопроекту про адвокатуру, предметом їх розгляду 
був закон про спеціальний одяг суддів, але в цьому ж законі запи
сали: «Правники cidevant appeles advocats не повинні бути окре
мою корпорацією, не повинні мати ніякого спеціального одягу при 
виконанні своїх обов'язків».2 Один депутат, прибічних цього рі
шення, стверджував: «Корпорація, яка привласнила собі всі судові 
справи, здійснювала монополію на публічне слово, грабувала ви
ключно на свою користь усі спори, поділяючи мешканців королів
ства,- йде до могили; з цього часу, будь-хто, хто буде мати впев

неність в своїх силах і довіру клієнтів, буде мати право ставати 
перед rратами (у судовому засіданні)>>. 

Жоден із депутатів не протестував проти такого рішення Зборів, 
хоча в його роботі брала участь значна частина адвокатів. Уже тоді 
Паризька палата адвокатів налічувала 607 членів. 

Згадане рішення Зборів надавало можливість без будь-якої під
готовки, без дотримання етичних норм, без закінчення університе
ту і проходження стажування працювати адвокатом. Як писали 

історики, «Зграя відважних неуюв, сильних в морді, міцних в ку
лаках, тіснилися в судових засіданнях>>. 

Доходило до анекдотичних випадків. Б одному судовому за

сіданні особа, яка розвозила воду, представляла в суді з житло
вого спору проститутку. Цей судовий представник оскаржив від 
й імені дії власника будинку, в якому вона винаймала квартиру, 
за те, шо той, дізнавшись про й ремесло, відмовив у подальшому 
наданні їй квартири. Горе-адвокат доводив, шо власником будин-

1 Niemirowski А. Цит. праця.- S. 185-186. 
2 Posner Stanis/a-и-'. Adwokatura fraпcuska // Gazeta Warszawska SЦ;dowa.-

1911.--S.684. 
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ку порушено право його довірительки на свободу ремесла. Голо
вуючий в судовому засіданні не витримав такого знущання над 

законом і розпорядився обслузі видворити такого адвоката із залу 
суду.' 

Окрім цього, законом було встановлено безкоштовність адво
катських посдут. 

Закон І 790 р. запровадив так званих офіційних судових пред
ставників (defenseurs officieux), для яких достатньо було мати юри
дичну освіту і скласти державний іспит. Це призвело до напливу 
великої кількості різного роду сумнівних осіб, часто нездатних до 
судового представництва чи захисту. Декрет від 29 січня І 79 І р. 

надає сторонам «право захищатися письмово чи усно або викорис
товувати захисників (defenseur officieux) для усного чи письмового 
захисту»). 2 

Іой самий декрет залишив діючими судових представників 
(avoues), заборонивши їм єдине - продаж своїх канцелярій. Що 
стосувалося адвокатів, то декрет дозволяв допускати їх до вико
нання функцій avoues тільки за умови внесення їх до списку судо
вих представників у трибуналах, avoues могли «Захищати сторін 
письмово або усно». 

У цих умовах паризькі адвокати об'єдналися між собою і вирі
шили дотримуватися старих корпораційних правил і звичаїв. Ко
лишні адвокати створили скромну організацію homrnes de loi, під
тримуючи один одного, намагаючись пережити часи реакції. Коли 
революційні сили вимагали смерті французького короля Людовіка 

XVI, адвокат Seze взявся захищати обвинуваченого і виголосив 
прекрасну захисну промову, не злякавшись погрози і здійснення 
фізичної розправи над ним. 
Ще олин приклад мужності французького адвоката. Революційні 

сили арештували відомого адвоката в Парижі А ved de Loiserolles, 
а також його енна. Останнього постановлено стратити, а батька 

звільнити. Але ще до звільнення, коли ув'язнених вивели з камери 
для страти і коли назвали ім'я енна адвоката, останній, не чекаючи 
на реакцію сина, замість нього пішов на місце страти. Син і зали
шився живим. 

1 Posner Stanislaw. Adwokatura francuska // Gazeta Warszawska S~tdowa.-
1911.- S. 685. 

2 Payen F. О powolanie adwokatury о sztuce obrotlczej.- Warszawa-Кrakбw, 
1938.- s. 42. 
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Французькі адвокати під час революції оргаНІзували також 
таємну адвокатуру, так звану Advocats du Marais. 1 

Мудрі клієнти усе-таки віднаходили досвідчених адвокатів і 
отримували від них правову допомогу. Але з часом з' явилися нові 
проблеми. Конвент вимагав від кожного адвоката мати сертифікат 
законослухняного громадянина (certificat du civisme). Рада Комуни 
мала право заборонити будь-якому адвокатові займатися профе
сійною діяльністю, якщо такий не підходив, на іІ думку, під по
няття законослухняного. Більше того, якщо такий адвокат не от
римував цього сертифіката або взагалі не зголошувався за ним, він 
автоматично ставав підозрілим для Комуни. Списки таких адвока·· 
тів передавалися до Комітету безпеки, який застосовував до цих 
адвокатів репресії. 

Ті адвокати, які мали сміливість захищати осіб, що засуджували
ся до смертної кари за державні злочини, часто ризикували своїм 
життям. У адвокатів існувала навіть приповідка: <<Час настав, щоб 
захисник пана Х. поніс свою голову на ешафот». Свої виступи в су
довому засіданні адвокати розпочинали такими словами: <<Приношу 
Конвентові правду і свою голову. Буде Конвент мати можливість 
розпоряджатися моїм життям, коли мене внслухає».2 

Адвокатів у Парижі налічувалося лише декілька десятків, проте 
серед них більше бу ло пройдисвітів і шахраїв, які єдине, що ма
ли,~ це сертифікат. 

Адвокати, які не могли змиритися із ситуацією в адвокатурі, 
йшли викладати в університети, хоча Робесп'єр і тут заявив про 
необхідність закриття університету, а особливо юридичного факуль
тету. 

З часом ті ж самі, хто виносив смертний вирок корпорації адво
катів, починають розуміти необхідність адвокатури, не скасовуючи 
попередніх законів про знищення адвокатури, дозволяють адвока
там керуватися попередніми кодексами права і своїми традиціями 
корпорації. 

Між 1803 і 181 О рр. приймаються кодекси: цивільний і цивіль

но-процесуальний, торговельний, кримінальний і кримшально
процесуальний. 

1 Fuchs Anatol. Taksa adwokacka we Francyi // Gazcta S(\dowa Warszawska.~ 
1917.-S.ISI. 

2 Posner Stanislaи·. Adwokatura francuska // Gazeta Warszawska Sц_dowa.-
1911.- S. 685. 
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Відбудова адвокатури була б успішнішою, якби не впертість 
Наполеона І, який мав намір і надалі вказувати суддям, які їм ви
носити рішення чи вирок, в цих випадках адвокати були для нього 
зайвими. Не міг ще вибачити Наполеон адвокатам і того, що коли 
він запроваджував королівство, звернувся до суспільної думки, то 
із 200 адвокатів Парижа тільки троє погодилися на таке рішення 
Наполеона І. 1 

Наполеон украй недоброзичливо ставився до адвокатури. За 
свідченнями очевидців, коли Наполеонові показали проект декрету 
про адвокатуру (який аніскільки не розширював повноваження 
адвокатського стану порівняно з попередньою епохою королівської 
влади), то Імператор свою відмову підписати його супроводжував 
словами: <<Проект безглуздий, він не залишає ніякого засобу проти 
адвокатів; вони бунтівники, винуватці злочинів і зрад; поки я но
ситиму шпагу, я не підпишу подібного декрету; я хочу, щоб можна 
було відрізувати язика будь-якому адвокатові, який використав би 
його проти уряду». 2 

Але незважаючи на це, Наполеон І своїми декретами 181 О і 
1812 рр. відновив адвокатуру, адвокатську корпорацію.3 Законом 
від ІЗ березня І 800 р. відновлено було також діяльність прокура
торі в, але під назвою avoues, у літературі їх називають судовими 
представниками.' Судові представники поділялися на дві категорії 
залежно від суду, до якого вони були приписані: судові представ
ники і першої та другої інстанцій. 

Наполеон І врешті усвідомив не тільки необхідність інституту 
адвокатури, а й вбачав у корпораційності організації адвокатів 

1 Posner Stanis/aw. Adwokatura francuska // Gazeta Warszawska S:tdowa.-
1911.- s. 686. 

2 Niemirowski А. Pogi'J_d dzieojowy і zasadniczy na stanowisko оЬrш\су .- W., 
1869.- S. 38; Васьковекий Е. В. Организация адвокатурЬІ.- Т. 1.- СПб, 1893.
С. 123. 

3 Adwokatura. Pogaw~dka na znany temat // Gazeta S'[dowa Warszawska.-
1898.- S. 677. 

4 У російській літературі інколи цю категорію судових представників на~ 
зивають «Стряпчими». Але все-таки більш правильно називати їх судовими 
представниками або повіреними представниками. Ще Е. Васьковський з цьо
го приводу зауважував, що термін «стряпчиЙ)) запозичено з дореформовано
го російського процесу, де він означав помічника прокурора, посадову особу, 
що явно не відповідає nонятrю судового nредставника в західноєвропей
ських країнах (Васьковскuй Е. История адвокатурЬІ. В кн.: Адвокат в уголов
ном процессе. Учебное пособие І Под ред. П. А. Луттской.- М., 1997.-С 17). 
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<<один із найнеобхідніших засобів збереження якості, добросовіс
ності, безкорисливості, духу єднання, любові, дійсної справедЛи
вості і святого запалу до захисту слабких і пригнічених». 1 

Як тільки минула революційна хвиля, всі адвокати, що залиши
лися на той час, були занесені до списку адвокатів. 

Заняття адвокатурою стало надійним трампліном для подальшої 
державної кар'єри. Канцлери, члени парламенту (судді), прокуро

ри призначалися королями переважно з числа адвокатів. 

Відновлюючи інститут адвокатури, Наполеон І водночас не міг 
погодитися, щоби захисники мали повне своє самоуправління і 
свій дисциплінарний суд. Наполеон постановив, що членів ради та 
голову ради палати адвокатів мав призначати головний прокурор 
держави зі списку обраних кандидатів. Крім того, запроваджува
лося право оскаржувати рішення ради палати адвокатів до суду, 
прокурор не користувався правом принесення протесту на такі 

рішення, хоч, зрозуміло, мав великий вплив на членів ради при 
прийнятті ними рішень. Міністр юстиції завжди міг призначити 
покарання за своїм розсудом. Кожен адвокат міг брати участь у 
справах у суді свого округу. 

Після падіння Наполеона І і, на численні вимоги адвокатури, 

в 1822 р. король Людовік XVIII видав декрет, який повернув 
адвокатам попередні привілеї адвокатів. Декрет поділяв захис

ників на реєстрові колони, що числилися ще з 1781 р. У сі колиш
нj голови і по два найстарших адвокати кожної колони входили 

на nідставі декрету до ради, вибори скасовувалися. Адвокат у 
разі зуnинення його nрава nрофесійної діяльності чи відставки . . . 
МІГ подавати апелящю до суду, але 1 прокурор короля мав nра-

во на принесення протесту на рішення ради nалати адвокатІВ. 

Втратив свою зверхню владу над адвокатурою тільки міністр 
юстиції. 

Порядок участі адвокатів у сnравах тільки у своєму окрузі за
лишався таким, як і раніше. Адвокат, який мав намір взяти участь 
у справі в іншому суді не свого округу, мусив мати дозвіл керів
ництва мjсцевої палати адвокатІв. 

Тільки законом 1830 р. дозволено було обирати керівництво 
палати адвокатів на загальних зборах адвокатів. Щоnравда, таке 
право проіснувало недовго. Цим самим Законом було також 

1 Payen F. О powoJanie adwokatury о sztuce obroЛczej.- Warszawa-Krak6w, 
1938.- S. 46. 
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дозволено займатися адвокатською практикою на території усієї 
держави.' 

Як уже зазначалось, від XIV ст. всі адвокати заносяться до спе
ціального списку адвокатів. Чимраз стає складніше вступити до 
адвокатури, численні розпорядження королівської та корпоратив
ної влади вимагають, щоби до списків адвокатів заносилися лише 
люди здібні, виховані і гідні професії адвоката. Щодо практичної 
підготовки, то в джерелах нема про це конкретних даних, мабуть, 
на той час вона ще не була обов'язковою, оскільки в указі не зга
дується про проходження обов'язкового стажування. 

Ордонанс 1345 р. серед інших вимог, які ставилися до канди
дата при вступі до адвокатури, називає вже необхідність скласти іс
пит, одночасно називає і обставини, які перешкоджали вступу до ад
вокатури: недосягнення віку 1 б років, глухота, сліпота, жіноча стать, 
займання посади судді, нотаріуса та втрата громадянської честі. 
У старі часи для вступу до адвокатури вимагалося пред'явлення 

свідоцтва про католицьке віросповідання, про те, що особа не від
лучена від церкви, має юридичну освіту, отриману у французько
му університеті (в період правління короля Франциска І достатньо 
було мати ступінь бакалавра права, але згодом цього вже було не
достатньо, а потрібен був ліценціат). Заборонено було вступати до 
адвокатури монахам і представникам орденів, але духовні особи 
могли здійснювати захист, аби тільки це не були кримінальні 

справи, в яких пролито кров. 

Закони рекомендували молодим адвокатам (novi, audientes) не по
чинати практичної роботи відразу, а «впродовж достатнього часу» 
слухати промови старших адвокатІВ, вивчати процесуальНІ норми». 

Тільки в XVI і XVII ст. вимагається від кандидатів в адвокатуру 
проходження дворічної практики-стажування (stage), потім чоти
рирічної. Лише після проходження такого стажування, а також за 
наявності у кандидата рекомендацій шести адвокатів про те, що 
кандидат заслуговує прийняття до адвокатури, молода особа могла 

писати заяву про внесення його до списку адвокатів. 

Головним обов'язком стажистів було відвідувати судові засі

дання і слухати промови своїх старших колег.' Стажування ~ 
необхідне для підготовки до практичного виконання професії 

1 Niemi1·owski А. Poglц.d dzieojowy j zasadniczy na stanowisko obrotlcy.- W .. 
1869.- s. 38-39. 

2 Niernirowski А. Цит. npauя.- S. 27. 
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адвоката могло відбуватися в апелящиному суді чи трибуналі. 
Там вони набували практичний досвід, починаючи з виконання 
технічних питань судового діловодства, питань підготовки спра

ви до розгляду. 

Як свідчать джерела, стажисти не поспішали братися за само
стійне ведення справ, побоюючись наробити помилок, які б дис
кредитували їх на початку кар'єри. 

Відповідно до декрету, стажування при апеляційному суді було 
обов'язковим, стажування при трибуналі навіть у декількох не мо
гло замІНити стажування в апеляційному суді, осюльки вважалося, 

що тільки цей суд має достатній рівень досвіду і можливостей для 
підготовки стажистів. 

Адвокати, які працювали в трибуналах і переходили до апеля
ційного суду, незалежно від віку адвоката та його практики, муси
ли пройти також стажування в апеляційному суді. Рада адвокатів 
могла лише скоротити їм строк проходження стажування. 

Від стажування повністю були звільнені судді, які працювали 
на цих посадах принаймні три роки. Мінімальний строк стажуван
ня встановлювався незалежно від рівня особистого обдарування чи 
здібностей стажиста. Мінімум цей не можна було скоротити під 
жодним приводом. Така жорстка норма була запроваджена за на

поляганням адвокатури, що було продиктовано бажанням виклю
чити зловживання з боку керівництва адвокатури, які зловживали 
своїм становищем, під тиском впливових батьків щодо своїх дітей, 
аби скоротити строк стажування. Граничний строк стажування 
встановлювався у п'ять років. 

Після спливу цього строку кандидат мав право вимагати зане
сення його до списку адвокатів (tableau), а в разі відмови йому в 
цьому змушений був залишити палату адвокатів. 

Окрім добросовісного виконання роботи в апеляційному суді чи 
трибуналі під час стажування Закон установлював ше такі головні 

обов'язки стажистів: 
а) три рази протягом року брати участь у зборах, на яких члени 

ради навчають стажистів правилам адвокатської професії. Раніше 
такі зібрання називалися <<зібранням колоню> (reunions de Colon
ne), оскільки відбувалися біля колон зали des Pas-Perdus; 

б) шотижня бути присутніми (не брати участь) на навчаннях із 

красномовства, які проводЯться під керІВництвом декана. Це так 

звана конференція адвокатів ( Conference dcs А vocats ); 
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в) на пропозицію декана брати участь у наданні безоплатних 

консультацій або здійснювати захист у справах за призначен
ням. На першому році стажування, особливо молоді стажисти, 

з метою підготовки до публічних промов, протягом перших чо
тирьох тижнів на початку судового року (тобто після літніх ка
нікул), брали участь у так званих конференціях із підготовки 
стажистів (pre-paratoires), які проходять під керівництвом одно
го з членів ради. Крім цього, на першому році стажування ста
жисти повинні відвідувати практичні заняття з адвокатської ді
яльності.' 
У 1708 р., було утворено так звані <<Доброчинні Конференції» 

(Conferences de Charite), «Дисциплінарні Конференції» (Conferen
ces de Discipline) та «Конференції Навчання» (Conferences d'Etu
des ), які були зібранням колон. 

Збиралися вони на свої конференції раз на тиждень і розглядали 
найбільш важливі і нагальні правові проблеми діяльності адвока
тури. На такі зібрання запрошувалися не тільки стажисти, а й усі 
бажаючі взяти участь адвокати. 

Після революції знову було відновлено роботу конференцій. 
У 30-х роках ХХ ст. конференції стали обов'язковими для усіх 
стажистІВ. 

Конференції, як і раніше, збиралися щотижня під головуванням 
декана. Кожна Конференція мала 12 своїх секретарів, обраних ра
дою адвокатури; кожен з них опрацьовував почергово і реферат на 

важливу правову тематику, а потім пропонував його для обгово
рення й дискусії. Підготовлений реферат попередньо мусив бути 
затверджений деканом, який ретельно знайомився з рефератами, із 
тим, щоби всі вони були підготовлені на відповідному як науково
му, так і практичному рівнях. 

Відвідування стажистами засідань цих конференцій суворо пе
ревірялося, вівся спеціальний журнал присутності на конференці
ях. Стажисти не змушені були брати кожен раз участь в обгово
ренні таких рефератів, окрім випадків, коли до цього зобов'язував 
декан. Бажаючі взяти участь у дискусіях записувалися у керівни
цтва конференції: декілька стажистів підтримували думки реферату, 
а декілька мали протилежні погляди.' 

1 Payen F. О powolanic adwokatury о sztuce obroitczej.- Warszawa-Krak6w, 
1938.- с. 79-80. 

2 Та.·н само.- С. 82-83. 
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Як уже зазначалося, після завершення стажування особу мали 

внести до списків адвокатів палати або відмовити в uьому. 
Перед закінченням стажування і занесенням особи до списку 

адвокатів відбувалася персвірка набутих стажистом професійних 
знань (formatioп) (цього вже почав вимагати королівський ордо
нанс 1318 р.). Вимагалося, щоби <<не зголошувався жоден стажист, 
щодо знань якого не був переконаний його доповідач (presentateur), 
який мав піддати його певному тестові або в інший спосіб переко
натися у рівні підготовки стажиста>>. 

З часом було уточнено, що адвокат не може бути занесений до 
списку адвокатів раніше, ніж через чотири роки перебування в па
латі адвокатів, за наявності рекомендацій шести адвокатів. Так 
званий доповідач перевіряв виконання колишнім стажистом усіх 
планів стажування. Якщо він переконувався в тому, що стажист 
повністю виконав програму підготовки, оволодів необхідним для 
адвоката практичним досвідом, він міг представити колишнього 
ста~иста колективу палати адвокатів. Доповідач ніс моральну від
повщальюсть перед колективом адвокатІв за стажиста, якого ре

комендував внести до списків адвокатів. 
В іншому разі, коли виявиться, що особа не виконала плану 

стажування, недобросовісно ставилися до обов' язків стажиста, 
не набула необхідних практичних знань, Рада адвокатів відмов
ляла в занесенні стажиста до списку адвокатів. Бути занесеним 
до списку адвокатів не означало, що особа завжди зможе корис
туватися титулом <<адвокат». Ордонанс 1882 вимагав: <<Особа 
підлягала виключенню з палати адвокатів, якщо вона, незважаю
чи на отримання необхідної наукової підготовки та допуску до 
складання присяги, по суті не займається адвокатською діяльніс
тю, а лише за допомогою титулу адвоката намагається отримати 

певні прерогативи (пільги), які можуть служити людям працьо
витим і щиро відданим професії, якій себе присвятилИ>>. І далі: 
<<Адвокат, який узагалі не проявляє себе через надання правових . . . 
порад 1 судових промов, яю виголошує ... не ВІддається суттєво 
своїй nрофесії, не може вимагати зарахування до адвокатського 
стану>> . 

. Керівництво адвокатури передбачливо запровадило правило, 
щоб стажист своєчасно за чотири місяці до завершення стажуван

ня подавав клопотання та необхідні документи про занесення його 

1 Payen F. Цит. праця.-- С. 85. 
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до списку адвокатів, а доповідач мав можливість детально вивчити 
обгрунтованість такого клопотання. 

Якщо ж новозанесений до списку адвокат мав власну адвокат

ську канцелярію, то його формально мав представити працівникам 
адвокатської канцелярії колишній адвокат цієї канцелярії або 
спадкоємці власника канцелярії. У Франції - це так зване право 
цесії (передача прав). Традиція бере свій початок із часів, коли 
платилося державі за зайняття посад, у тому числі і в системі су
дочинства. 

Французька революція скасувала усі ці традиції, але вже в ХІХ ст. 
французький законодавець визнав, що канцелярія адвоката стано
вить майно і дозволив передавати це майно ще за свого життя, 

а після його смерті таке право належить спадкоємцям. Крім того, 
законодавець виходив з того, що, дозволивши передавати таке 

майно іншим повноважним власникам, вони будуть намагатися 
зробити свої канцелярії зразковими, тобто буде взаємна вигода: 
держава буде мати сучасні канцелярії, а власники - доходи від 
продажу канцелярій. У Парижі така канцелярія в середньому кош
тувала декілька десятків тисяч франків. 1 

За давньою традицією, дата внесення адвоката до списку адво
катів визначала його становище серед інших адвокатів, його стар
шинство перед адвокатами, що занесені до списку пізніше. 

Старшинство адвокатів мало морально-етичне значення 

практично у всьому житті адвокатурІ!. Судді зверталися до 
старшого адво~ата, як правило, «пане майстре». В палаті адво
катІВ ршень пщкресленого шанування свого колеги також за

лежав і від цього фактора. Старшинство серед адвокатів мало 
значення навіть у судовому засіданні: таким адвокатам першим 
надавали слово у виступах тощо. Найстарший адвокат із списку 
адвокатів палати заступав члена магістратури: суддю, проку
рора. 

У разі відсутності декана чи когось з членів Ради найстарший 
адвокат представляв ліценціата для складання присяги, при від
критті урочистого засідання найстарший адвокат із списку займав 

місце з правового боку від декана. Нарешті, nід час виборів керів
ництва палати адвокатів, у разі рівності голосів, голос найстаршого 
адвоката був вирішальним. 

' Fuchs Anatol. Taksa adwokacka we Francyi // Gazeta S'\dowa Warszawska.-
1917.-S.IЗO. 
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Декан та адвокати, які були перед ним деканами, також мали 
визначене між собою старшинство за згаданим принципом. 

Як вже відзначалось, строк стажування протягом історії роз
витку адвокатури змінювався в бік його збільшення. Якщо в 
середні віки достатньо було дворічного стажування адвоката, то 
згодом цей строк було збільшено до чотирьох, а лотів- і до п'яти 

років практики в канцелярії адвоката або так званої клерикатури 
(практики в судовому відомстві у судового клерка). Таке ревниве 
ставлення адвокатів до належної підготовки членів корпорації 
давало свої добрі результати. Уже у ХІІ-ХІІІ ст. адвокатура 

Франції уславила себе відомими іменами. Ось декілька з них: 
Guy F oucault, який після виходу з адвокатури став священиком, 
швидко просувався в ієрархії і став Папою Римським під іменем 
Клементія N. Інший адвокат lves,' якого було канонізовано в 1347 р., 
своїм життям вписав славетні сторінки з історії французької 
адвокатури. 

У XIV-XVI ст. французькі адвокати брали активну участь не 
лише у правозахисній діяльності, а й у політичній боротьбі, що 
нерідко коштувало їм життя (тільки в 1418 р. з 42-х адвокатів 
у Парижі 41-го було вбито). Наприклад, коли в 1443 р. було спале
но Жанну д'Арк, адвокат Pierre Mangier порушив справу щодо П 
смерті і домігся в 1456 р. відновлення доброго імені героїні2 

Встуn на трон короля Карла ІХ в 1560 р. ознаменувався великими 
втратами, в тому числі і загибеллю адвокатів. Під час Варфоломі
ївської ночі чимало адвокатів Парижа було вбито. 

У XVI ст. прославили себе адвокати: Бодін (Bodin), автор кни
ги «Traite sur la republique», Loisel, автор «Dialogue des avocats»; 
Chopin, правдоподібно, пращур відомого композитора Шопена, 
автор <<Traite du domaine». Особливо слід відзначити адвоката 
Cujas, який народився в Тулузі в 1522 р. Він був не лише славним 
адвокатом, а й відомим письменником, залишив після себе сім 
томів своїх творів, викладав у навчальних закладах римське 
право.' 

1 У різних джерелах називається дещо по-різному ім'я святого. Більшість 
авторів називають «lвою>. Див.: Гrювацький І. Ю. Житrя і діяльність святого 
Івана, патрона адвокатури // Вісник Львівського національного університету 
ім. І. Франка.- серія юридична. Випуск 40.- Львів, 2004.- С. 120-132. 

2 Suligowski Adolf Organizacja adwokatury we Francji // Pa1estra.- 1938.-
S. 307. 

3 Там само.- S. 308. 
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Майже вся багатовікова історія французької адвокатури яскраво 
засвідчує турботу про й стан суспільства і влади. Достатньо лише 
сказати, що святкування жодного ювілею адвокатури не обходилося 

без живої участі визначних політичних і державних діячів Франції. 
Французька адвокатура практично в усі часи користувалася у сус
пільства великим пошануванням. Приміром, на урочистому зіб
ранні в 1911 р., присвяченомусотій річниці відновлення адвокату
.ри, було понад тисячу поважних гостей, серед них усі міністри 
.уряду, президент Франції, літератори і актори, публіцисти і жур
налІсти. 

Отже, у XV-XVI ст. французька адвокатура інституційно зуміла 
оформитися в організацію, здатну: а) забезпечувати незалежність 
від зовнішнього втручання, у тому числі і владних органів; б) від
стоювати інтереси і права своїх членів і в) виробляти і зберігати 
особливе етичне середовище. 

Органи державного управління і влади мали незначні можли-. . 
восп впливати на автономІю адвокатури. 

Парламент мав право вносити свої зміни щодо списку адвока
тів, котрого йому подавав декан. Так, у протоколі конференції від 
4 травня 1699 р. записано: «Склавши список адвокатів, декан 
просив панів урядників короля (gens du Roy) ознайомитися з ним, 
ті вивчили (список) і незабаром внесли зміни, які вважали за не
обхідне».2 

Декрет від 181 О р. визнав за право корnорації самостійно визна
чатися щодо добору і nрийняття нових членів адвокатури. Історія 
не наводить прикладів, коли влада змусила б прийняти осіб до 
корпорації, які, на думку адвокатури, не могли бути nрийняті. 
Відмова органів адвокатури в nрийомі до корnорації у певні про
міжки історії була остаточною і не nідлягала оскарженню в судо
вому порядку. Подальші ордонанси відносно адвокатури від 1822 і 
1830, 1850 рр. не тільки не зазіхали на самоврядність адвокатури, 
а й сприяли їі розвиткові. Але З липня 1861 р. відбулася раптова 
нео'Іікувана зміна: Касаційний суд визнав за можливе оскаржувати 
відмову в прийнятті до адвокатури до суду. Адвокатура запро
тестувала. 

1 Posner Stanislaи'. Adwokatura francuska // Gazeta Warszawska S~dowa.-
1911.- S. 684. 

2 Payen F. О powolanie adwokatury о sztuce obroilczej.- Warszawa-Krak6w, 
1938.- s. 40-41. 
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Декан J. Favre, зауважував, що цей вирок суду зменшує владу 
самоврядних органів адвокатури: «б'є цей вирок у найчутливішу 

нашу струну>>. 1 

Протести адвокатури не мали позитивних результатів: у наступ

них двох вироках Касаційний суд підтвердив свою попередню по
зицію. Чинний на той час декан Lacan висунув ідею: якщо відмова 
в прийомі до адвокатури підлягає судовому оскарженню, то Рад~ 
адвокатури може <<випадково» упустити занесення до списку ІМеНІ 

або вилучити особу зі списку, що не може бути оскаржено. Каса
ційний суд не погодився і з цією думкою адвокатури. 

Один із наступних деканів Паризької палати адвокатів F. Раrеп 
погодився, що привілей адвокатури вирішувати питання придатнос
ті до адвокатської діяльності станом на ХХ ст. вже дещо застарілий, 
не узгоджується з новими тенденціями й розвитком демократії. 
На обrрунтування свого рішення Касаційний суд указав: <<Рада адво
катури приймає ухвали не як представниця вільного товариства, яке 
вправі вільно нову особу прийняти чи відмовити, але як публічна 
влада, якій довірено здійснення правосуддя, тому П рішення може 
порушити право людини, не можна позбавляти можливості оскар

жувати таке рішення або звільнити його від усякого контролю>>2 

Протягом усієї історії розвитку французької адвокатури вражає 
висока організаційна згуртованість співтовариства адвокатів та їх 
готовність непохитно відстоювати свої інтереси, що склалася ще 
до XVII ст. Історія французької адвокатурн знає декілька прикла
дів громадянської непокори на знак протесту проти утиску прав 
адвокатського стану. 

У 1602 р. паризькі адвокати оголосили страйк у відповідь на 
розпорядження Паризького парламенту відновити дію раніше ска
сованого указу Генріха lV від 1579 р., що наказував адвокатам 
указувати розмір гонорару на судових паперах. При цьому 307 ад
вокатів на знак протесту проти закону попередили про свою готов
ність взагалі відмовитися від адвокатського статусу. В результаті 
про указ і про розпорядження було забуто. 3 

Інший приклад: у 1720 р. стан французьких адвокатів знов удався 
до страйку у зв'язку із зауваженням Голови Паризького парламен

ту адвокатові за відмову зняти головний убір під час судових деба-

1 Там само.- S. 47. 
2 Payen F. Цит. праця.- S. 49. 
3 Niemirowski А. Цит. праця.·- S. 37, 51. 
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тів. На перший погляд, питання не заслуговувало такої реакції. 
Але річ у тому, що під сумнів було поставлено давній привілей 
франuузьких адвокатів, який врегульовував порядок носіння спе
ціального адвокатського одягу, що підкреслювало особливий сус
пільний статус адвокатури. З давнини під час проголошення про
мови в суді адвокат мав на голові берет. Французькі адвокати ро
зуміли, що в питаннях честі і достоїнства навіть малі поступки 
можуть опинитися згубними для корпорації в uілому і окремого 
адвоката зокрема. 

Паризький парламент вимушений був підтвердити право адво
катів <<читати закони, не знімаючи берета>>. За звичаями франuу
зької адвокатури, кожен адвокат мав сумлінно ставитися до свого 
зовнішнього вигляду: добирати навіть відповідного кольору пан
чохи, взуття, надмірно не користуватися парфумами. З давнини 
молодим адвокатам заборонялося з'являтися в судових засіданнях 

. . . " . І 
навпь в якосТІ слухачІв у короткому сюртуку и краватщ. 

До речі, у тому ж 1720 р. паризькі адвокати відстояли також 
честь, гідність і незалежність головного судового органу країни -
парламенту. Річ у тому, що в покарання за відмову затвердити од
не з розпоряджень регента, парламент був переведений з Парижа в 
іншу місцевість. Проте адвокатська корпораuія, незважаючи на 
погрози генерал-прокурора, ухвалила рішення відмовитися від пе
реїзду. Адвокати одностайно заявили, що їх професія є вільною і 
не припускає будь-якого адміністративного втручання з боку влади. 

Завдяки непохитній позиuії адвокатів парламент незабаром був 
повернений до Парижа, а французька адвокатура переконливо про-

. . . 2 
демонструвала, що згуртоваюсть - запорука сили 1 незалежностІ. 

Адвокатура Франції у першій половині ХХ ст. Другу половину 
ХІХ- першу половину ХХ ст. в історії франuузької адвокатури по 
праву можна назвати Гі «Золотим віком>>. Адвокатська корпорація 
досягла чи не найпомітніших серед адоокатур Європи успіхів 
в інституuійному оформленні, піднесенні на небувалу висоту тео-

1 До революції адвокати користувалися рядом привілеїв, подібно, як і у 
Римі: звільнялися від сплати деяких податків; мали nраво вИмагати відсе
лення сусідів-ремісників, які своїм ремеслом створювали несприятливі умови 
проживання для адвокатів; під час виконання своїх професійних обов'язків 
і в час слідування до місця проживання чи nраці у сnеціальному одязі не 
підлягали арешту; судовим установам заборонялося вручати судові документи 
сто~онам, коли ті перебували в канцелярії адвоката. 

Васьковекий Е. В. Цит. nраця.- С. 11 О. 
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ретично-практичної підготовки своїх членів, стала законодавuем 
постійних прогресивних демократичних змін у частині структури 
корпорації, внутрішнього управління адвокатури тощо. 

Кожна палата адвокатів стає юридичною особою, самостійною, 
незалежною від інших палат адвокатів, приймає свій внутрішній 
регламент. До речі, вже у 1661 р. адвокатура Парижа вперше при
йняла регламент своєї корпорації! а також приписи про дисциплі
нарну вщповщальшсть адвокапв. 

Палата адвокатів живе своїм життям, за своїм розумінням, до
тримуючись законів та адвокатської дисципліни під контролем 
лише апеляційного суду: тому, приймаючи в палату, кожна палата 
адвокатів може неоднаково оцінювати той самий факт. 

Палату адвокатів очолює декан, який обирається загальними 
зборами всіх адвокатів на два роки. Ця посадова особа може обира
тися лише на два строки. За давньою традицією адвокатури деканом 
обиралася особа з колишніх членів ради і за умови, шо така вже ви
конувала обов'язки декана принаймні не менше шести місяців. 

Отже, хто мав бажання стати деканом, мусив до того планово 
готуватися крок за кроком. Мусив бути членом ради, завоювати 
винятковий авторитет у членів ради та всіх адвокатів, щоби за пев
них обставин, йому довірили тимчасово виконувати обов'язки де
кана. Крім того, перед самими виборами декана кандидат на цю 

посаду не повинен займати керівних посад у раді. 
Історики не встановили дати появи посади декана в адвокатурі. 

Але відомо: ще задовго до панування Людовіка Святого перед 
тим, як почалось будівництво Святої каплиці (Saiпte Chapelle) уже 
існувала каплиця, яку було віддано святому Миколаю під опіку. 
Саме тоді вже з' явилась згадка про декана. 
У старі часи особа декана набувала особливого, символічного 

значення в суспільному житті. Щоб завжди і кругом впізнавали 
декана, він носив спеціальний капюшон, обшитий хутром, під час 
урочистих заходів Парламенту декан і сидів (і йшов) поруч з уря
довцями короля (gens du Roy). 

Декан виконує одночасно адміністративні, репрезентативні, ди
сциплінарні функції, <<виступаючи, діючи і промовляючи на добро 
і гідність свого Товариства, під час усіх публічних заходію>2 

1 Suligowski Ado!f. Organizacja adwokatury we Francji // Palestra.- 1938.-
S. 308. 

2 Payen F. Цит. npauя.- S. 88-89. 
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Декан головує на засіданні ради адвокатів, загальних зборах ад
вокатів, на конференції стажистів, у комітеті захисту неповноліт
ніх злочинців тощо. 

Декан Паризької палати адвокатів надавав поради деканам з 
провінцій або закордону, приймав скарги, подання на адвокатів 
суддями, урядовцями, клієнтами, вив•шв їх, а у разі необхідності 
доручав вивчення членам ради. Приймав рішення про проведення 
дізнання за скаргами тоді, коли відсутні підстави до закриття про
ти адвоката справи. 

Декан вирішував численні суперечки і непорозуміння між адво
катами і суддями. 

Рада адвокатів - колегіальний виконавчий орган палати адвока
тів. Члени ради обиралися на загальннх зборах адвокатів строком 
на чотирн роки. Членом ради особа могла обиратися тричі. 

Рада відає майном палати, пенсійною касою, якщо така створе
на, надає матеріальну допомогу членам палати, вдовам чи дітям 
померлих адвокатів. 

Рада виносить ухвалу про прийняття особи на стажування, зго
дом - про занесення особи до списку палати адвокатів; встановлює 
старшвиство прийнятого адвоката. Рішення ради можуть бути 
оскаржені до апеляційного суду. 

Рада покликана активно захищати права і привілеї адвокатури. 
Наприклад, !893 р. вона офінійно виступила проти проведеного 
обшуку в кабінеті адвоката, наголошуючи, що це «нелегальний акт, 

який є перевищенням влади судді і таким, що порушує адвокатську 
таємницю- безпрецедентний акт, захід суворий і образливий». 1 Не
зважаючи на такі гострІ висловлювання, апеляційний суд не знай

шов, що рада порушила етичні приписи щодо суду. Втім, апеляцій
ний суд визнав такою, що суперечить законові, ухвалу однієї з рад, 

яка зобов' язала адвокатів не брати участі у роботі певного трибуна
лу на знак протесту проти нетактовної поведінки суддів трибуналу. 

Генеральний прокурор і апеляційний суд мали право контролю 
над виборами до Рад і декана. Протокол виборів надсилався про
куророві, який МІГ їх опротестувати і вимагати визнання їх не

дійсними, за наявності, на його думку, порушень, допущених під 
час виборів. 

Вибори до Рад проходили в гострій боротьбі. Дещо спокійніше 
відбувалися вибори декана, за винятком, може, виборів, що відбу-

1 Рауеп f'. Цит. праця.- S. 94-95. 
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лися 1911 р., коли претендентами були Фердинанд Лаборі і Рай
монд Пуанкаре, майбутній Президент Франції. В голосуванні пе
реміг Лаборі. 

Порядок виборів декана і ради палати адвокатів у різні історич
ні періоди був різним. 
У часи Наполеона декана і членів ради призначав Генеральний 

прокурор. У період реставрації - декана обирала рада адвокатів, 
а за часів липневої монархії - декана і раду обирали на загальних 
зборах всіх адвокатів. Починаючи з 1852 р. декана знову обирає рада. 

Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Порушення профе
сійних чи етичних правил спричиняло застосування до адвоката 
дисциплінарного покарання: догани, заборони займатися профе
сійною діяльністю, відрахування з адвокатури. 

Ці покарання застосовує рада адвокатів, яка, на чолі з деканом, 
наділена такими повноваженнями. 

Якщо надходить скарга на дії адвоката, декан визначає з членів 
ради референта, який має своїм завданням провести дізнання: до
питати обвинуваченого адвоката, свідків, провести інші необхідні 
дії для встановлення Істини по скарзі. 
У присутності обвинуваченого адвоката референт чи доповідач 

інформує раду про результати дізнання. 

Після детального пояснення обвинуваченим обставин факту, 
в якому він звинувачується, декан ставить перед адвокатом ряд 
запитань. Обвинувачений адвоката має право на захист, тобто він 
вправі взяти на допомогу адвоката, який здійснюватиме його за
хист. 

Після з'ясування всіх моментів обвинувачення надається обви
нуваченому адвокатові останнє слово і виносився вирок. Прийняте 
рішення ради може бути оскаржено обвинуваченим адвокатом або 

Генеральним прокурором до апеляційного суду.' 
На практиці неоднозначно вирішувалося палатами адвокатів пи

тання: оприлюднення даних про розгляд дисциплінарної справи та 
застосування проти адвоката дисциплінарного покарання. При

наймні, коли мова йшла про заборону адвокатові займатися прак
тичною діяльністю або про виключення адвоката з адвокатури, то 

про це завжди повідомлялися судові органи, щоб запобігти неза-

1 Koral Henryk. О petnomocnikach :)tron w proccsic cywilnym і karnym we 
Francji // Palestra.- 1924.- No 4.- S. 200. 

2 Payen F. Цит. nраця.- S. 98-99. 
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конній участі такого адвоката у справах. Окремі палати адвокатів на 
провінції вели реєстр таких покараних адвокатів, інформували своїх 

адвокатів про накладення покарання на нових адвокатів. Все це ро
билося задля того, щоби кожен адвокат міг належним чином обира
ти оптимальний варіант поведінки у рюі виникнення офіційних чи 
неофі11ійних відносин із такими адвокатами. 

Паризька палата адвокатів всі документи внутрішнього призна
qення і користування, всі випадки і обставини розгляду дисциплі
нарних сnрав намагалася зберігати в таємниці. Тому рішення ради 
щодо адвоката не надсилалося скаржнику. Це nравило було заnро
ваджено І 9 лютого 1833 р. Втім, декану надавалося nраво на його 
розсуд усно поінформувати скаржника про результати розгляду 

скарги 'ІИ заяви, але без розшифрування, яке саме nокарання було 
застосовано до адвоката. 

У цьому асnекті в 30-х роках ХХ ст. у роботі Паризької nалати 
адвокатів була ще цікава особливість. Рада nалати адвокатів nри
йняла ухвалу про заnровадження сnеціального сnиску щодо адво
катів, виклюqених з адвокатури, із яким може ознайомитися кожен 
адвокат. Проте, якщо nокарання було іншим, воно не nідлягало 
оnрилюдненню навіть серед адвокатів, у тому qислі nрізвище та
кого адвокат зберігалося в таємниці. 

Лише сам nокараний адвокат мав nраво nоширювати інформа
цію про рішення ради стосовно його дисциnлінарної сnрави. 

Вступ до адвокатури. По'Іі!наюqи з ХХ ст. окрім загальних ви
мог щодо кандидатів nри вступі до адвокатури особлива увага 
приділялася тому, щоби особа не займалася іншою діяльністю, не
сумІсною з сусnільним nокликанням адвоката й вимогами етиqних 

норм корпорації. 
Головні вимоги до кандидата, який мав намір стати адвокатом, 

були такі: досягнення nевного віку, наявність диnлома про отри
мання юриди'Іної освіти з рівнем ліценціата прав, складання nри
сяги. Умовою набуття права брати участь у судах був вступ до 
палестри (Barreau). У Франції ніколи не було чітко визначено віку, 
з якого могла особа встуnати до адвокатури, завжди виходили із 
засад nрироди, nридатності людини за своєю зрілістю бути адво
катом, принаймні після досягнення 16 років. Цікаво відзначити, 
що, за традицією адвокат мусив мати nевні умови, як-то: прийма
льню, один кабінет для nрийому відвідувачів, який би був відд і
леним від сnальні. Тільки молодим адвокатам рада дозволяла 
проживати у своїх родичів, якщо ті мали необхідні умови до пра-
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ці. За встановленими звичаями, вважалося, що безпосередньо 
брати участь у судових процесах адвокат може після досягнення 

хоча би 19 років. 
Кандидатам в адвокатуру і адвокатам заборонено займатися 

будь-якою професійною діяльністю, яка би обмежувала чи якось 
впливала на незалежність адвоката або викликала в адвоката певну 
заінтересованість у матеріальних благах. 

Закон, маючи на увазі бізнесову діяльність (agent d'affaires), ви-. . . . 
ходив ІЗ того, що така д1яльюсть є несумІсною з високим званням 

адвоката. Адвоката могли виключити з адвокатури тільки за те, що 
його кабінет був поблизу магазину, що належав його дружині, або 
коли адвокат приймав клієнтів то в своєму кабінеті, то в кабінеті 
дружини, власниці магазину. 1 

Неоднозначно вирішувалося питання щодо роботи адвоката за 
сумісництвом журналістом, лікарем, духовною особою. Якщо па-

. лати адвокатів на провінції допускали таку діяльність адвокатів, то 
Паризька палата адвокатів займала в цьому протилежну позицію, 
вважаючи, що «Залежність, моральна і релігійна, особи від церкви 
є перешкодою для прийняття в адвокатуру». 

Наприклад, католицький священик, якого можна назвати, так би 

мовити, <<вільним священиком», підпорядковується керівництву 
церковної влади, яке надшено владними повноваженнями визнача

ти священику місце проживання, здійснювати щодо нього свою 
дисциплінарну владу. Отже, ці особи будуть мати вплив на свого 
священика і після того, як він стане адвокатом, що могло би нега
тивно впливати на професійну діяльність, підривале би засаду не
залежносТІ адвоката. 

Далі. Французькі громадяни, які виконували в інших державах 

обов'язки консула чи віце-консула, також були виключені з ад
вокатури. На думку корпорації, вони отримували від держави 
заробітну плату, вчиняли певні дії майнового характеру щодо маєт
ків померлих тощо, що є несумісним із засадами діяльності 
адвокатури. 

Що стосується роботи журналіста, то на це не було однозначної 
відповіді. Попри те, що висловлювати свої погляди гарантовано 

було кожному громадянинові, в тому числі і адвокатові, що не су
перечить принципам адвокатури, проте оплата журналістам за до
писи, як правило, залежала багато в чому від керівництва редакцій 

1 Payen F. Цит. праця.- S. 70-71. 
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чи видавництв. Тому переважно палати адвокатів вважали несуміс
ним поєднання роботи адвоката з роботою журналіста. Аж до кін
ця липневої монархії адвокатові було заборонено займати посаду 
редактора часопису. 

Починаючи з 1847 р. ради адвокатів брали до уваги не факт 
отримання адвокатом заробітної плати за журналістську роботу, 
а зміст зобов'язань за трудовим договором, які брав на себе адво
кат-журналіст. Якщо мова йшла про політичні, наукові, літератур
ні питання, то це не суперечило професійній діяльності адвоката, 
а тому таке суміщення професій дозволялося.' 

. Щодо практикуючого лікаря, то Паризька рада адвокатів спочат
ку висловилася позитивно про можливість суміщення цих профе
сій, за умови візитка лікаря не буде повідомляти про те, що 
він займається професійною діяльністю адвоката. Правда, в 1913 р. 
Паризька рада адвокатів дійшла висновку, що усе-таки лікар не 
може бути прийнятий до адвокатської корпорації, оскільки не мож
на сумістити лікування, а згодом- судовий захист цього ж клієнта. 
Більш того, рада вважала, що засади цих двох професій різні: лікар 
відвідує пацієнта в його квартирі, може дозволяти собі вільно спіл
куватися практично будь-де, чого не може дозволяти собі адвокат: 
він, навпаки, мусить чекати на клієнта в адвокатській канцелярії, не 
може зустрічатися чи укладати угоду з клієнтом у будь-якому міс
ці, а тільки в офіційному адвокатському бюро2 

Прийняття адвокатами присяги. Як відомо, присягу запозиче

но від релігії. Публічна влада намагалася за доnомогою присяги 
гарантувати сумлінне виконання людиною nовинностей, різних 
обов' язків, утримавши одночасно від учинення дій, які суперечили 
б інтересам влади, державі, релігії чи володарю. Щодо присяги 
адвокатів, то вона із самого початку мала характер чисто профе
сійний. Найдавнішим документом, який про це згадує, є ординація 
1274 р., кандидат присягав «виконувати професійні обов'язки ре
тельно і бездоганно, відмовлятися від справ явно несправедли
вих». Він присягав представляти суду лише серйозні докази, зобо
в'язувався не nред'являти сумнівних фактів, обіцяв не допускати 

фактів зволікання розгляду справи і різні надумані «викрутю>, ви
магати nоміркованих гонорарів3 

1 Payen F. Цит. праця.- S. 72. 
: Payen F. Цит. праця.- S. 74. 
· Там само.- S. 76. 
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Згодом адвокати зобов' язували ся складати присягу католицькій 
церкві (розпорядження від 6 червня 1564 року), а в XVIII ст. обіцяли 
<<своїми діями і письмовими справами захищати права Корони і 
церквИ>>. В часи революції релігійне забарвлення з тексту присяги 
було вилучено. Присяга складалася громадянська. За часів Наполе
она кандидат в адвокатуру присягався на вірність Наполеону і дер
жавному устрою, за часів реставрації - на вірність королю і Конс
титуції. 

З 1848 р. політична ідея з присяги зникає назавжди, натомість 
з'являється присяга чисто професійна: <<Присягаю, що як захисник 
або судовий представник не буду говорити ні промовляти нічого, 
що суперечило би законам, прилисам і добрим звичаям, безпеці 
держави або публічному порядку і ніколи не відступлю від поваги 
суду, а також публічних влад». · 

До 1920 р. складання присяги було певною формальністю. Ко
жен ліценціат права міг по суті скласти присягу адвоката. Для цьо
го він звертався з таким проханням із заявою до декана палати ад
вокатів. За існуючими правилами керівництво палати адвокатів не 
зобов'язувалося на цій стадії займатися вивченням особи заявника, 
не досліджувалися його морально-етичні дані, придатність до адво
катської діяльності. Декан змушений був подавати клопотання до 
апеляційного суду про допуск кандидата до складання присяги. 

Проти такого порядку із складанням присяги протестували па
лати адвокатів. Про це свідчать історичні джерела. 

Ритуал складання присяги був урочистим. Для цього один з 
найстаріших адвокатів, який мав шонайменше 20 років практики, 
а згодом - декан, представляв кандидата парламентові, а потім -
анеляційному суду на урочистому засіданні. 

Після пред'явлення апеляційному суду диплома про закінчення 
університету, одягнений в адвокатську мантію, кандидат допус
кався до складання присяги адвоката. 1 

Від цього моменту особа мала право користуватися титулом 
«адвокат», але без додатка <<nри апеляційному суді» чи <<nри Три
буналі», шо засвідчувало про право адвоката брати безпосередню 
участь у судах з цивільних і кримінальних справ. 

Після складання офіційного тексту присяги присутні на урочис
тостях могли поставити кандидатові питання. Наприклад, декан, 

1 Koral Hemyk. О pelnomocnikach stron w procesie cywilnym і kamym we 
Francji // Palestra.·- 1924.- N• 2.- S. 59. 
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~к правило, запитував: чи кандидат обіцяє, що буде з'являтися 
~воєчасно в судові засідання, сприяти швидкому розгляду справ, 

не зловживати часом при виголошеню судових промов тощо. 

Проход:ження адвокатського ста:жування. Після складання 
присяги особа могла стати стажистом. Для цього знову ж таки по
rрібно було звернутися із заявою про прийняття на стажування. 

Декан палати адвокатів призначав для кандидата в стажисти 

цаповідача з членів ради. Завданням доповідача було: детально 
з'ясувати чималий перелік питань, які стосувалися як суто звичай
них формальностей, так і питань морально-етичного і побутового 
>Іарактеру. Кандидат зобов'язувався представити доповідачу вста
новлений палатою адвокатів перелік документів та інформації, 
необхідних для прийняття правильного рішення щодо стажування. 
Член ради особливо ретельно з'ясовував рівень комунально-побу
тових умов майбутнього адвоката, чи мав можливість кандидат 
відкрити свою канцелярію. За існуючими правилами, канцелярія 
адвоката мала бути поруч із його місцем проживання. Кандидат 
мусить мати своє помешкання, в якому - не менше двох кімнат. 
Окрім цього, мусить мати більш-менш достатню бібліотеку право
вої літератури. Доповідач може не пере~іряти цих умов кандидата, 
якщо один ІЗ старших 1 вщомих адвокаТІв може поручитися за кан

дидата в цій частині. Процедуру проводять оперативно: протягом 
тижня питання кандидата дістає остаточне вирішення. Питання 
про прийняття до палати вирІшує дисциплінарна рада. 

Крім цього, доповідач з'ясовує: чи має кандидат французьке 
громадянство, який його сімейний стан, морально-етичні погляди 

і спосіб життя, робить висновок про професійну придатність ( cer
toficat d'aptitude, а \а profession d'avocat). 1 

Певній категорії осіб непросто було потрапити до адвокатури. 
Особливо складно це було для так званих приватних захисників. 
До приватних захисників належали правники, які не створювали 
своєї корпорації, надавали різні правові консультації та поради, 
навіть адвокатів відносили до цієї категорії правників, якщо вони 
не входили до палати адвокаТІв, а займалися наданням консультацій. 

Ось чому ради палат адвокатів часто відмовляли в прийнятті до 
конкретної палати адвокатури навіть відомим і добрим правникам, 
які мали титул адвоката. Таке рішення, насамперед, пояснювалося 

1 Цвайгерт К., Кетц Х Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права.- Т. І.- М., 2000.- С. І 99. 
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мотивами конкуренції, оскільки адвокат, який надавав консульта
ції, не був пов' язаний з суворими правилами палестри, міг набувати 
клієнтів шляхом реклами, укладанням угод з торговими фірмами 
чи, навіть, зі своїми клієнтами, для яких тривалий час був «мужем 
довір'я». Такі адвокати та їх помічники мали дуже малі шанси по
трапити до палати адвокатів, вони, на думку палати адвокатів, 

прирівнювалися до підпільних радників, консультантів, яким вступ 
до адвокатури практично був заборонений. Щоправда, суди часто 
не погоджувалися з рішенням палати адвокатів, згідно з яким цим 
особам було відмовлено у прийомі до палестри. Суд детально 
переюряв дотримання приватним захисником чи адвокатами етич

них норм і, за відсутності даних негативного характеру, задоволь
няв заяви кандидатів. 1 

Доповідач на засіданні ради намагався об'єктивно доповісти 
про результати вивчення кандидата на стажування. Його інформа
ція складалася приблизно з таких розділів: 

- стан документів для отримання кандидатом необхідного рівня 
юридичної освіти (ліценціата права); . . 

- даю щодо законослухняносп кандидата; 
- морально-етична характеристика; 

- стан щодо незалежності кандидата. (Під незалежністю майбут-. . . 
нього стажиста, а згодом - 1 адвоката, розумtли на цьому еташ на-

явність в особи необхідних житлово-комунальних умов. Кандидат 
не повинен бути залежним від будь-кого з приводу проблем, 
пов' язаних з пошуком житла, плати за таке житло тощо.) 

Доповідач вправі був із приводу отримання необхідної для ньо
го інформації щодо кандидата звертатися до певних установ, орга

нізацій чи владних органів. Наприклад, якщо кандидат у стажисти 
був колишній судовий працівник або урядовець, доповідач зверта
вся до керівництва належного судового відомства з метою з'ясу
вання конфіденційної інформації. 

На засідання ради з розгляду заяви про зарахування особи в 
стажисти заявника, за загальним правилом, не запрошували, тільки 
у разі, якщо рада мала намІр кандидатові відмовити. 
У середині ХХ ст. непоодинокими стали випадки, коли особа, 

склавши присягу, не висловлювала бажання стажуватися, а від
кривала адвокатський кабінет (контору чи канцелярію) і займалася 
бізнесом (agenl d'affaires). 

1 Koral Henryk. Цит. праця.- S. 61. 
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Адвокатська корпорація намагалася цьому протидІяти, осКІ

льки, за існуючими приписами присяги, нездійснепня перевірки 
моральних якостей кандидата, невивчення фактичного наміру 
особи щодо професійної діяльності та проходження стажуван
ня в адвокатурі підривало авторитет усього адвокатського кор

пусу. 

Під час стажування така особа могла навіть вести в судах спра
ви, але під безпосереднім наглядом старших адвокатів. Якщо після 
проходження практики кандидат отримував рекомендацію від ше
сти адвокатів, це означало, що він достатньо оволодів необхідними 
практичними навичками, його ім'я заносили до загального списку 

адвокатів (tab\eau). 
Професійне навчання адвокатів. Навчання адвокатів організо

вувалося і здійснювалося палатою адвокатів. Вона була наділена 
правом самостійно розробляти план професійної підготовки адво

катів, приймати свій кодекс поведінки і ретельно контролювати 
дотримання професійної етики членами палати. 

Стажист проходив стажування в одній з адвокатських контор і 
одночасно, за дорученням свого адвоката-наставника, виступав 

у судах в справах малозабезпечених громадян, а також брав участь 
у заходах центру професійної підготовки, в яких основну увагу 
приділяли ораторському мистецтву й набуттю практичного досві
ду. Після завершення стажування особу без складання екзамену 

палата заносить до списків адвокатів, надаючи право виступати у 

всіх судах Франції, за винятком апеляційного суду і Державної 
ради. 

З давнини у Франції проводилися так звані конференції адвока
тів (coпferences des advocats), які з 1710 р. стали.Qбов'язковими для 
відвідування їх стажистами. 

Такі конференції nроводилися батонером (batonnier) або його 
заступником, згодом - деканом. Конференції відкривалися на по
чатку судового року дуже урочисто. Всі адвокати мали бути в ман

тіях. Вступну інавгураційну промову виголошував декан. Потім 
виступали молоді адвокати. Крім цього, відбувалися, за сьогодніш
нім висловом, секційні заняпя, на яких молоді адвокати в процесі 
дискусій з'ясовували для себе заплутані чи складні правові питання. 
На секційних заняттях розглядалися теоретичні і практичні право
ві питання. Керівник колони визначав теми для дискусій (напри
клад: проблема адвокатської таємниці, про гонорар адвоката тощо). 
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Конференції були першою трибуною, де розпочинали свої сили 
молоді адвокати.' 

Починаючи з 1852 р. стажисти (stagiare) поділяються на колони, 
кожна з яких має свого керівника в особі членів ради адвокатури. 
Фактично сьогодні існує десять колон, які формуююrься так, як за
пропонував це 1855 р. адвокат Бетон, а саме: за часом зарахування 
адвоката до списків адвокатури. В першу колону входЯть стажисти 

зі стажем понад п'ять років, у другу- стажисти п'ятого року, далі
ВСІ ІНШІ. 

Окрім таких занять, керівник колони проводить ділові ігри на 
зразок судового розгляду справи. В таких навчальних процесах 
стажисти вчаться підтримувати обвинувачення і здійснювати за

хист. Протягом року не менш як два заняття присвячується нор
мам адвокатської етики. 

Керівництво адвокатури таким заняттям надає великого зна
чення, навіть кандидати в адвокатуру, що прийшли із судового 
корпусу, мусять їх відвідувати. Незалежно від цього кандидати 

в адвокатуру часто готують наукові роботи І захищають в універ
ситетах дипломи доктора права. Правові приписи про підготовку 

молодих адвокатів дуже суворі, але одночасно й необхідні. 

Перевірте свої зпаппя 

l. Що необхідно знати про «Установи Людовіка Святого>>? 
2. За яким ордонансом короля Франції (і коли) вперше адвокати роз

nочали складати присягу адвоката? 
3, Які особливості етичного характеру існували в питанні вибору 

адвокатами справ відповідно до Кутюмів Бовезі? 
4. Проаналізуйте причини і умови інституційного оформлення фран

цузької адвокатури. 
5. Чому французьких адвокатів в давнину називали «лицарями зако

ну, правосуддя й науки»? 
6. Коли розпочинається процес корпораційного оформлення францу

зької адвокатури? 
7. Коли з'явився звичай реєструвати адвокатів у спеціальному списку? 
8. Що вам відомо про виникнення у ФранuН товариства св. Миколая і 

св. Катерини? 

1 Niemiroн'ski А. Pogl(\.d dzicojowy і zasadniczy па stanowisko obroilcy.- W., 
1869.- S. 28. 
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· 111 ,і,І.Фхарактеризуйте завдання і функції прокуратор ів. 
Які ~ули причини припинення існування судових nредставників -
атор1в? 

І Назвіть головні причини, за якими Установчі збори Франції забо
І!І!\Іиnи інститут адвокатури. 

11' \2. Охарактеризуйте погляди Наполеона І про суспільне призначення 
МІОJІ&тури. 
,, ІЗ. Назвіть найголовніші обов'язки стажистів у другій половині ХІХ

ІІ.RWІІІ ПОЛОВИНІ ХХ ст. 
· 14. Що таке організація адвокатів за колонами? 

'' 1~. Які відбулися зміни в частині вступу до адвокатури в першій по
.ІІОІКНі ХХ ст.? 
, \6. Що вам відомо про професії, які, на думку адвокатів Франції, до 
ХХІ ст. були несумісними зі званням адвоката? 

17. Охарактеризуйте порядок застосування до адвоката дисциплінар
них стягнень станом до першої половини ХХ ст. 

S. Франvаька адвокатура на сучасному етапі 

ІсторіІ французькоr адвокатури після Другої світової війни роз
ІІочалася з1шчним їі реформуванням. До 50-х років ХХ ст. діяль

ність французької адвокатури і далі регулювалась ордонансами від 
20 листопада 1822 р. і від 27 серпня 1830 р., які були дещо новелі
зовані декретами від 22 березня 1852 р. і від І О березня 1870 р. 
Лише невеликий закон від 26 червня 1941 р. дещо стосувався 

окремих сторін діяльності адвокатури. Усі ці нормативно-правові 

акти було скасовано декретами від 10 квітня та від 13 жовтня 1954 р. 
про дІЯльюсть адвокатури. 

За цими декретами, адвокатом могла стати особа, яка відпові

дала певним вимогам, передбаченим цим законом: наявність фран

цузького законодавства (іноземець міг стати адвокатом, якшо він 

перебував у французькому громадянстві не менш як п'ять років), 

відсутність даних про позбавлення кандидата цивільних і політич

них прав, жінки також допускалися до адвокатури (ще за законом 

від І грудня 1900 р.), наявність вищої юридичної освіти та дипло
ма магістра прав і, нарешті, дуже важливою обставиною для кан

дидата була наявність документа про здатність виконувати адво

катські обов'язки (Certificat а d'apficatude а Іа profession d'avocat). 
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Документом на здатність особи займатися адвокатською професією 

служив сертифікат чи посвідчення про закінчення спеціальних річ

них курсів, на яких кандидат прослухав лекції з проблем діяльнос

ті адвокатури. На цих курсах лекції проводили відомі знавці права, 

а також практичні працівники прокуратури, суду, адвокатури. Піс

ля завершення навчання слухачі складали екзамен з теоретичних і 

практичних питань діяльності адвокатури. Екзамен передбачав дві 

частини: перша мала засвідчити загальні підстави для прийняття 

( des epreuvcs d•admissibilite), (слухач виконував письмову роботу із 
загальної культури, а також давав усні пояснення з правових про

блем). Друга частина (des epreuves d•admission) - включала суто 

правовІ питання. 

За наявності цих умов кандидат звертався із заявою до палати 

адвокатів з проханням прийняти його до палати. Рада палати вру

чала папку з особистими документами одному з членів ради з ви

могою детально вивчити і з' ясувати моральну поведінку кандида

та. Після цього референт доповідав на засіданні ради, яка ухвалю
вала рішення щодо заяви кандидата. За позитивного вирішення 

заяви кандидат допускався до складання присяги. Рішення про 

відмову в задоволенні заяви кандидата могло бути оскаржено про

тягом двох місяців до апеляційного суду. За позитивного вирішен

ня радою заяви кандидата декан палати адвокатів представляв 

кандидата апеляційному суду, де той складав присягу. З моменту 

складання присяги особа набувала прав члена палати, мала носити 

спеціальну мантію з білим жабо, шалік з хутром горностаю, круг

лий берет. Така особа мала назву адвокат-стажист (l'avocat
stagiaire). 

Стажування тривало, як правило, три роки, проте цей строк міг 

бути продовжено, але не більше ніж до п'яти років. Після успіш
ного проходження стажування особі видавалося спеціальне посвід
чення (satisfecit). 1 Інші норми адвокатського життя залишалися ті 
ж, що існували і до цього. Втім, час вимагав змін в адвокатурі. 
Передовсім, істотно розширювалися види адвокатських правових 

послуг. 

1 Majewski Edward. Kilka uwag о adwokaturze Francuskiej // Palestra.-
1965.-N, ll.·S. 78-80. 
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Французькі адвокати почали надавати правові послуги не лише 
8 суто цивільних і кримінальних справах, а й у всіх сферах цивіль
ного й ділового обороту. Фактично правовими послугами адвока
тів та правників у цілому охоплюється весь спектр економічного, 
соціального життя суспільства. 

Ринкова економіка, прискорення соціально-економічного роз
ІІІтку поставили перед адвокатурою завдання: необхідною є 
оnеціалізація правових знань, оскільки один адвокат не в стані 
досконало володіти великим спектром правових дисциплін, всіма 
галузями права. 

<, •• Сучасна адвокатська контора повинна бути укомплектована 
технічним персоналом, мати спеціальне конторське обладнання, а 
це може виявитися не під силу одному адвокатові. Тому виникла 
необхідність віднаходити нові форми сумісної спільної адвокат
ської діяльності. 

Історичні і національні традиції французької адвокатури після 
Другої світової війни почали переглядатися щодо їх відповідності 
новим вимогам часу. Так, існуючі станові традиції французької 
адвокатури перешкоджали винайденню нових нетрадиційних форм 
об'єднаннІ адвокатів. Розпочинається епоха важливих реформ 
адвокатури. Уже з 1954 р. адвокатам дозволено утворювати різні 
об'єднання, а закон 1971 р. про реформування адвокатури такі об'єд
нання ще більше заохочує. 

До 70-х років ХХ ст. Франція була прикладом існування вели
кої кількості різного роду правників. У загальних судах працювали 
судові представники (avoues d'instance). Цей вид правників здійс
нював свої функції у судовому окрузі за місцем його розміщення; 
в,1 апеляційних судах - судові представники (avoues d'appel), які 
ІfІІЛИ виключне право представництва в цих судах; в господарських 

судах - експерти-знавці (agreges). Крім того, адвокати (avocats) 
наділені були правом судового представництва та судового захис
ту перед усією системою судочинства. 

Адвокати не обмежували свою діяльність суто участю тради

ційно в цивільних і кримінальних справах, а займалися банків
ським, латентним, господарським, транспортним, антимонополь

ним та іншими галузями права. У зв'язку з цим традиційні адво
катські канцелярії набували великих розмірів, пристосовуючись до 
вимог економічного розвитку держави. 

Нарешті, існували також nравові радники або юрисконсульти 
(conseils juridiques) без nравового статусу і регламенту, які консуль-
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тували й готували правові акти сторін, що не вимагали державного 
посвідчення. Спочатку правові радники виконували найnростіші і 
незна'Іні функції; роль правових секретарів-писарів і посередників 
у nравових спорах. Причиною їх появи стала відмова адвокатів 
займатися дрібними функціями правових писарів або заборона 
норм адвокатської стики здійснювати певні дії, що стосуються 
оборотів грошей клієнтів, тощо. Правові радники набули широкої 
поnулярності у Франції. Надавали вони правові послуги головним 
чином у галузях nрава: податковому і трудовому. 

Окрім вищеназваних категорій правників слід згадати і нотаріу
сів (notaires), державних чиновників, які готували різного роду до
кументи та їх посвідчували. 

У 70-ті роки ХХ ст. у загальній тенденції уніфікації законодав
'!ИХ систем країн ЄС розпочалися реформи в адвокатурі. Законом 
від ЗІ грудня 1971 р. різницю в правовому статусі судових пред
ставників (avoues d'instance) та адвокатів як таких було ліквідова
но: адвокат став представником процесуальної сторони (postulant), 
представляючи сторону в силу свого обов' язку перед загальними 

судами, а судовий пре11ставник може представляти сторону в су

довому процесі, надавати правову допомогу поза судовим засі
данням. 

З'явилася <<нова професія адвоката>> (nouvelle professio d'avo
cat). Стара система сьогодні діє тільки стосовно nодання апеляцій
них скарг. 

У сі суди почали користуватися послугами «нових адвокатію>, 
попередній ПОІІіл nраці адвокатури залишився тільки щодо Апеля
ційного суду1 

«Нові адвокатИ>> можуть виконувати функції судового представ
ника з ведення процесу тільки у своєму окрузі, здійснювати ж 
захист у кримінальних справах - у всіх французьких судах вищої 
інстанції. Отже, той, хто ХО'!е мати адвоката з Парижа у вищій 
інстанцй для місцевого суду, має найняти адвоката з цього судово

го округу. <<Новий адвокат» не може виступати перед Апеляцій
ним судом і Державною радою: в цій судовій інстанції право ви

ступати зарезервовано за спеціальною групою адвокатів, які роз

глядаються не як особи вільної професії, а як посадові особи 
державної служби. 

1 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное nравоведение в сфере 
частного права.- Т. І.- М., 2000.- С. І 97. 
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Судові експерти-бухгалтери об' єдналися в корпорацію. 
Що стосується правових радників або юрисконсультів (conseils 

juridiques ), то функції правових радників у надання правових по
слуг у цивільних справах до реформи де в чому були подібними до 
адвокатських, але була й істотна різниця: 

- адвокати не могли здійснювати професійні функції надання 
правової допомоги на підставі трудового договору, тоді як правові 
радники вважалися найманими працівниками відповідно до норм 
трудового права; 

- адвокати не могли об'єднуватися у фінансові спілки, а правові 
радники часто були членами таких спілок; 

- адвокати не могли надавати правових послуг клієнтам, які 
мали суперечливі інтереси, а правові радники не були зв'язані в 
таких випадках етичними нормами. 

У результаті проведеного реформування адвокатам дозволено з 
І січня 1992 р. надавати правові послуги, в тому числі і на підставі 
трудового договору. Закон водночас наголошує, що трудові відно
сини адвоката не повинні порушувати його незалежності, що ви
пливає з присяги. 

Законом від ЗІ грудня 1990 р. на правових радників поширено 
правовий статус адвокатів. Сьогодні правовий радник може пред
ставляти сторону в суді, виступати в суді, а також надавати поза 
судом правову допомогу. 

Слід зазначити, що така категорія юристів, як правові рад
ники, існує не у всіх європейських державах. Що ж до Франції, 
·то такі з'явилися тут ще в кінці ХІХ ст. Існування правових рад
ників сьогодні не становить істотної конкуренції адвокатурі. 
Кількість адвокатів різко зростає, в 1990 р. їх було вже в декіль
ка разів більше, ніж правових радників. Нині у Франції близько 
38 ООО адвокатів. 1 

Крім згаданих категорій правників, у Франції на особливому 
становищі перебувають: 

- адвокати, уповноважені на ведення справ в апеляційних су
дах ( avocats pres les cours d' appel); 

- адвокати Касаційного суду (avocats а \а Cour de Cassation). 
- Правове становище адвокатів регулюється вказаними nраво-

вими актами та Декретом від 27 листопада 1991 р. про організацію 

1 Адвокатская деятельность. Учебно-практическос пособие І Под ред. 
В. И. Бvробина.- М., 2003.- С. 225. 

487 



професії адвоката (Decret П0 91-1197 du 27 пovembre 1991 orgaш
sant la profession d'avocat). 

Так чи інакше проведення так званої «мwюї реформИ>> адвокату
ри не розв'язало низки наrальних проблем. Наприклад, 80-ті роки 
ХХ ст. були nеріодом небувалого у Франції розквіту фірм бухгал
терів експертів-знавців. Фірми за своїм походженням переважно 
були американськими, які фактично монополізували надання бух
галтерських послуг, необхідних для нормального функціонування 
будь-якого приватного підприємства, спілки тощо. Такі послуги 
були вкрай потрібними ще й з огляду на необхідність застосування 
міжнародних правових норм у частині ведення господарства в рам
ках ЄС. 

Франція внесла значні зміни в господарське право, довівши його 
до міжнародних стандартів. Це зумовило появу чималої кількості 
правових радників. Представники фірм бухгалтерсько-фінансового 
спрямування зрозуміли, що і для них з' являється можливість нада
вати окремі правові послуги. Вони залучали до своїх фірм правни
ків, надаючи правові послуги в різних питаннях господарювання. 
Адвокатура не на жарт хвилювалася, що така монополія бухгал
терських фірм може негативно вплинути на матеріальний стан 
адвокатури. На прохання палати адвокатів Парижа, адвокат Daniel 
Soulez-Lariviere підготував обгрунтування щодо проведення ре
форми в частині правничих професій. Декретом від 27 листопада 
1991 р. було врегульовано правовий статус фірм бухгалтерів-знав
ців: із цього часу вони не вправі займатися наданням правових по
слуг, а лише тих, що стосуються питань бухгалтерського фінансо
вого характеру. 1 

Закон дозволив адвокатам бути членами фінансових снілок з 
участю іноземного капіталу, при цьому адвокати мусять мати при
наймні 51% статутного капіталу, а 49% може належати особам, які 
не виконують обов'язків надання правових послуг. 

Закон не забороняє адвокатам готувати для сторін відповідні 
статутні правові документи. Закон уповноважив адвокатів на ви
конання такої роботи, але у разі виникнення між сторонами спору. 
Адвокат у судовому порядку не зможе вже представляти ці сторо
ни, це б суперечило адвокатській етиці.' 

1 Szleper Dш·iusz. Refoпna palcstry we Francji // Palcstra.- 1992.- No 1-2.-
S. 51-52. 

2 Там само.- S. 54. 
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Структура адвокатури Фра1щіІ'. Сьогодні у Франції (повтори
мо) близько 38 ООО адвокатів разом з аплікатами. Порівняємо 
Францію з іншими державами, які також мають численний адво
катський корпус: Німеччина- І І О ООО ра.1ом з аплікатами, Австрія -
4200 і 1800 стажистів, Бельгія - І О ООО і 2500 стажистів, Іспанія -
1 І О ООО і І О OOQ стажистів, Велика Британія - 86 ООО соліситорів і 
12 ООО баристерів, Голландія- 8000 і 3000 стажистів, Португалія-
19 5500 стажистів, Швейцарія- 7500 разом з аплікатами. 

Адвокати Франції об'єднані у 181 палату адвокатів (кількість 
членів у них - різна). Закон охороняє незалежність палат, створює 
умови для успішного функціонування, оскільки інститут адвокату
ри в цілому та їі палати розглядаються у Французькій республіці як 
один із важливих елементів правової держави. Наприклад, паризька 
палата, заснована в XVII ст., складається з 7 тис. професіоналів, без 
яких не можна уявити суспільне і економічне життя великого регіо
ну. Це: бюджет, який обчислюється приблизно в 100 млн франків, 
27 тисяч безплатних консультацій на рік для населення, це 9,5 тис. 
кримінальних справ, у яких адвокати беруть участь за призначен
ням, 12 допоміжних служб, які перебувають у розпорядженні адво
катів, центри підготовки та дослідні центри, які їх обслуговують, та 
багато іншого, що в цілому становить імідж шанованого суспільно
го інститугу, який служить законним інтересам людини. 

Очолює палату декан, який обирається таємним голосуванням 
членів палати (включаючи і стажистів) строком на два роки. До 
компетенції голови належить представництво інтересів палати пе
ред державними органами і громадськими організаціями, вирі
шення спорів між адвокатами, застосування дисциплінарних стяг
нень до адвокатів палати, керівництво службами палати, він також 

є головою Ради палати. 

Рада палати (un conseil de ordre) обирається членами палати 
(включаючи також стажистів) також таємним голосуванням стро
ком на три роки. До компетенuїі Ради належить управління різними 
галузями діяльності палати. Члени Ради здійснюють щоденне кері
вництво різними справами палати. Так, Паризька палата має такі 
комісії: з деонтології, розвитку, коштів, зі зв'язків із засобами ма
сової інформації, а також комісії у кримінальних справах, із прав 
людини, міжнародну, економічну і соціальну по Спільному ринку. 

На національному рівні адвокатура Франції представлена Ра
дою палат адвокатів (Іе Conseil National du Baгreau), яка обирається 
за двоступеневою виборчою схемою в кількості 60 осіб. 
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Головним у дІяльностІ Ради палат є координацІЯ навчальних 
центрів із підготовки адвокатів, представництво співтовариства ле
ред державними органами і громадськими організаціями, опрацю
вання дисциплінарних та етичних норм життя адвокатських палат. 

Організаційні форми діяльності адвокатів у Франції. Адвокати 
мають право працювати самостійно, тобто індивідуально, або 
об'єднуватися на умовах партнерства з іншими адвокатами. Крім 
того, адвокат може наймати для роботи у своїй канцелярії інших 
адвокатів. Адвокат, який працює за наймом в іншого адвоката, не 
вправі мати свою власну клієнтуру. За роботу такого адвоката усю 
повноту відповідальності несе адвокат-наймач. Адвокат, що пра
цює за наймом, повинен під час виконання своїх функцій інфор
мувати, на якого адвоката він працює. Форми співпраці адвока
тів- різні. Традиційно найбільш поширеними організаційними 
формами є палати і цивільно-професійні товариства. 

Палата- це об'єднання адвокатів (un ordre, un barreau), кожен із 
яких персонально відповідає перед клієнтом. Члени палат неза
лежні й самостійні. 

Цивільно-професійні товариства підлягають реєстрації як юри
дичні особи і вносяться до списків палат адвокатів. Члени цих то
вариств несуть відповідальність за борги товариства солідарно 

у повному обсязі. Клієнтура кожного адвоката передається усьому 
товариству. Адвокат не отримує гонорарів, а лише частку прибутків 
товариства з часткою статутного капіталу. Кожен адвокат не спла
чує окремо податків. 

Товариство може відкривати додаткові контори в конторах 
своїх членів. Останні nрацюють тільки від його імені. Вони не мо
жуть бути членами інших об'єднань адвокатів чи займатися інди
відуальною практикою. Члени товариства nрисвячують йому всю 

свою діяльність та інформують про неї один одного, додержуючи 
nри цьому nрофесійної таємниці. 

Крім розглянутих вище форм діяльності адвокатів, є способи 
об' єднання не для «повного здійснення професійної адвокатської 

діяльності», а об' єднання лише з метою <<визначення матеріальних 
коштію> для nолегшення здійснення цієї діяльності. Таким є <<ЦИ
вільне товариство з об'єднаними коштамИ>> чи, наприклад, «групо
ва адвокатська контора», зв' язки та взаємозалежність між членами 

яких є значно менш жорсткими. 

Ще до адвокатської реформи представникам деяких лібераль
них професій (наnриклад, нравовими радниками) було дозволено 
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здійснювати свою діяльність в іншій формі. Згідно із Законом 
N2 1258 від ЗІ грудня 1990 р., адвокати нової професії (мається на 
увазі їх консолідація з правовими радниками) мають право ство
рювати товариства комерційного типу. 

Зазначений закон детально регулює особливості цих товариств, 
а також загальні питання: назву, виникнення юридичної особи, 
розподіл капіталу, регламентацію ·рахунків членів товариства, їх 
відповідальність, спори між ними та ін. 

Законом про реформування адвокатури 1992 р. адвокатам до
зволено бути членами «об'єднань економічного стимулювання», 
які є юридичними особами. «Об'єднання економічного стимулю
вання» не отримує для себе прибутків, а сприяє кожному адвока
тові в його економічній діяльності. 1 

Вступ до адвокатури. Умови вступу до французької адвокату
ри встановлено декретом 1972 р. та наступним декретом від 
27 листопада 1991 р. «Про введення професії адвоката». Насампе
ред, необхідно мати французьке громадЯнство або бути nідданим 
однієї із країн - членів ЄС, або країни чи територіальної одиниці, 
не приєднаиої до ЄС, але такої, що надає право громадЯнам Фран
ції на заняття професійною адвокатською діяльністю. 

Кандидат в адвокатуру повинен мати документ про отримання 

вищої юридичної освіти, як мінімум, магістра права, і сертифікат 
придатності до адвокатської діяльності (le certificat d'aptitude а la 
profession d'avocat), скласти вступні іспити (два письмових та один 
усний) в одному з регіональних центрів професійної підготовки, 
які працюють під егідою адвокатури та вищої школи, пройти прак
тичне стажування, після чого скласти іспити (один письмовий та 
два усних), підтвердити відсутність судимості, а також дисциплі
нарних або адміністративних стягнень. Кандидат до адвокатури не 
може бути банкротом. 

Після складання вступного іспиту кандидат до адвокатури подає 
в палату адвокатів прохання про зарахування його до списку ста
жистів (la liste du stage ). Рішення за заявою кандидата nриймає Ра
да nалати (le conseil de І' ordre ). Після позитивного вирішення заяви 
він складає присягу: <<Присягаю як адвокат виконувати свої функ
ції з гідністю, добросовісно, незалежно, чесно і гуманно». 

Дворічне стажування відбувається під контролем професійного 
регіонального навчального центру. Протягом цього часу стажист 

1 Адвокатская практика.- 1998.- No 1-2.- С. 54. 
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практикується в різних органах юстиції, тепер він уже називається 
адвокатом і може вчиняти практично будь-які процесуальні дії. 
У спішне завершення стажування підтверджується відповідним 
сертифікатом (le certificat de fin de stage ), nісля отримання якого 
особа має nраво просити прийняття їі до nалати адвокатів (l'ins
cription au tableau d 'ип Ьапеаu). Сnисок зареєстрованих адвокатів 
з вказівкою їх спеціалізації друкується щорічно і депонується в 
трибуналі великої інстанції. 

Список адвокатів щорічно оголошується офіційно у пресі. 
У цьому списку вказують прізвища всіх адвокатів, за винятком 
окремих, щодо яких ведеться дисциплінарне провадження, або 

таких, які відбувають дисциплінарне покарання. Окрім цього, 
у таких списках не вказують адвокатів: 

- які з причин тяжкої хвороби фізично нездатні займатися адво
катською діяльністю, 

-коли адвокат тимчасово перейшов на роботу, яка не є суміс
ною з незалежною адвокатурою, 

-коли адвокат порушив гідність адвоката, хоч такі дії і не ста
новлять дисциплінарного проступку, 

- коли адвокат без поважних причин не сплачує членських 
внесків до палата адвокатів. 1 

У Франції існує засада репрезентації за територіальною озна
кою (postulation), що веде до монополії і не дає можливості адво
катові з іншої палати адвокатів чи адвокатові-іноземцеві практи
кувати на іншому судовому окрузі чи не у своїй державі. Так було 
відповідно до Декрету від 9 червня 1972 р. 

Євроінтеграційні процеси, які захопили і Францію, зумовили не
обхідність переглянути національне законодавство стосовно право
вого статусу не тільки французьких адвокатів, а й врахувати реко
мендації міжнародних організацій Європейського Союзу в аспекті 
усунення дискримінаційних норм щодо адвокатів із країн ЄС. 

Декретом від 22 березня J 979 р. внесено зміни до Декрету J 972 р. 
в часrині надання правових послуг євроадвокатами, але залишено 
засаду територіальності при наданні правових послуг. Декрет міс
тив таку норму: <<Щоби мати можливість виступати представни
ком сторони або вчиняти процесуальні дії, євроадвокат в цивільній 
справі мусить в загальних судах удатися за допомо1·ою до адвоката, 

1 Majcwski Edward. Kilka LJ\vag о adwokaturzc Francuskiej // Palestra.-
1965.- N2 11.··· S. 81. 
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внесеного до списку адвокатів цього суду, або у разі участі в апе
ляційному суді- по допомогу адиоката при апеляційному суді, де їх 
участь є обов'язковою. Відносно інших органів судочинства, орга
нів державної влади, мусить він співпрацювати з адвокатом, зане
сеним до списку адвокатів французької палати (ст. 126 Декрету)». 

Європейська Комісія оскаржила це положення Декрету до Єв
ропейського Суду з прав людини, і щодо Франції було винесено 
обвинувальний вирок. Суд в мотивувальній частині вироку вказав, 
що перед органами правосуддя, де представництво не є обов'яз
ковим, євроадвокат може брати участь сам, без допомоги францу
зького адвоката, і перед загальними й апеляційними судами, за ви
нятком випадків «співпрацювання» із французьким адвокатом. 

«Адвокат допоміжний (співпрацюючий) має мету гарантувати 
адвокатові, що надасть правові послутн, необхідну підтримку з 
огляду на те, що той адвокат діє в правовій системі, відмінній від 
тієї, до якої звик, а також запевнити орган правосуддя у тому, що 
адвокат має таку підтримку і за таких обставин здатний цілком 
дотримуватися процесуальних і деонтологічних засад,- йдеться 
у вироку». 1 

Декретом від 27 листопада 1991 р. головні положення цього ви
року знайшли своє відбиття в законі. Стаття 99 Декрету передбачає, 
що особи з держав ЄС, які у своїх державах займаються адвокатсь

кою діяльністю, можуть клопотати про внесення їх до списку адво
катів у Франції і не мусять проходити нормальної процедури: спеці
альної професійної підготовки до виконання діяльності адвоката. 

Але, особа, яка клопоче про внесення іТ до списку адвокатів 
Франції, відповідно до вимог Директиви від 21 грудня 1988 р., му
сить скласти нормальний кваліфікаційний іспит. Програму цього 
іспиту було доведено до відома міністерства юстиції.2 

Є. Васьковський стверджує, що історично у Франції допуска
лися адвокати до участі у судах з інших держав, наводить при
клад виступу в суді у Парижі навіть російського адвоката.3 

На міжнародній конференції адвокатів Франції й Німеччини, 
що відбувалася у Потсдамі 7-8 липня 1994 р., польські адвокати 
звернулися до французьких колег із запитанням, чи існує можли-

1 Martin Raymond. Na pocz'ltku ЬуІа r6znorodnosc ... 11 Jednolitosc prawa 
S'idowego cywilnego ajego odr<;bnosci krajowe.- Lublin, 1997.- S. 133. 

2 Там само.- S. 134. 
3 Васьковекий Е. История адвокатурьr. В кн.: Адвокат в уголовном про

цессе. Учебное пособие І Под ред. П. А. Луnинской.- М., 1997.- С. 54. 
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вість поселитися й працювати їм у Франції. Керівництво францу
зької делегап її роз'яснило, що це можливо, але висунуло такі ви
моги, які фактично зводять нанівець сподівання стати повноправ
ним адвокатом французької палестри, а саме: 

J) щоб польський адвокат користувався своєю національною 
назвою адвокатури протягом трьох років і з реєстрацією в палаті 
адвокатів та без права брати участь у судових справах за відсут
ності асистента місцевого адвоката; 

2) такий адвокат мусив би пройти навчання в спеціальній школі 
протягом трьох років, із вивченням французької деонтології. Після 
завершення навчання адвокат міг розраховувати на зарахування до 
місцевої палати, якщо на його ім'я не надійде жодної критики. 1 

Юридична й професійна підготовка адвокатів. У Франції ви
ща юридична освіта не є однаковою для усіх, хто виборює право 
на свою професію. Нотаріуси, адвокати, судді і прокурори повин
ні пройти загальний чотирирічний курс навчання, після якого та 
успішного складання університетських іспитів вони стають ліцен
ціатами права. З цього моменту їхні шляхи розходяться: хто хоче 
стати магістратом, має скласти ще один складний іспит Держав
ній комісії, що дає право відвідувати Національну школу магіст
ратури в Бордо. Цю школу створено 1958 р. (Nationa] d' Admini
stration), щорічно до неї приймається до 200 молодих юристів. 
Вони дають клятву вірності правосуддю й отримують державні 
стипендії протягом дворічного навчання, проходять у різних су

дах і прокуратурах стажування, вивчають також судову медицину, 
кримінологію і бухгалтерський облік. nісля закінчення навчання 
в школі випускники складають іспит. Успішне його складання 
дає можливість посісти державні посади судді чи прокурора, при
чому: чим краще складено іспит, тим більше вибору у випускника 
щодо державних посад. 

Палати адвокатів докладають чималих зусиль для організації 
високоякісної теоретичної підготовки (один рік), стажування (два 
роки), а потім і перепідготовки адвокатів, що практикують. Так, 
у Парижі функціонує обладнаний за останнім словом науки і тех
ніки центр професійної підготовки, бюджет якого - приблизно 
20 мільйонів франків на рік (дві третини бюджету дає палата адво
катів, одну третину- держава). 

--·~ .. ---
1 Anczyk М Konfercncja w sprawie wolnych zawod6w Niemiec і Francji.

Poczdam 7-8 Іірса І 994 І/ Palestra.- І 994. N' 9- І о.: S. І 8 І. 
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Школи формування (навчання) адвокатів створені в достатній 
кількості для всіх регіонів, де існують палати адвокатів, і діють, 
залежно від розмірів регіону, як рсt·іональні або міжрегіональні. 

Абітурієнти цих шкіл для вступу nовинні вже мати чотирирічну 
університетську освіту і скласти досить непрості вступні іспити, 
серед яких основне значення надається усним іспитам, під час 
яких перевіряється не тільки рівень знань, а й визначають інші ха
рактеристики абітурієнтів, що свідчать про їх, так би мовити, про
фесійну nридатність (швидкість реакції, логічність суджень, вміння 
формулювати свої думки, світоглядні засади, ставлення до nрав лю
дини тощо). 

Програма навчання в школі розрахована на один рік і поєднує 
теоретичне і практичне навчання за системою модулів, 

Як бачимо, навчальний процес у школах, де готуються адво
кати, орієнтовано на набуття студентами nрактичних навичок, 
уміння втілювати раніше набуті теоретичні знання на практиці. 

Слід підкреслити, що за французькою системою освіта адвока
тів із прийняттям випускника адвокатської школи до адвокатури і 
зарахуванням його до реєстру адвокатів-стажистів регіональної 
палати адвокатів певною мірою тільки починається. Стажисти не 
тільки протягом двох років безпосередньо навчаються в робочому 
nроцесі як асистенти адвокатів, що є їх наставниками, а й мають 
обов'язково пройти 200 годин навчання в тій же школі формування 
адвокатів за модулями, орієнтованими уже на певну спеціалізацію, 
і до того ж обов' язково мають брати участь в усіх інших навчаль
них заходах? що організовуються відnовідною палатою адвокатів 
для стажисТІв. 

Для адвокатів, які успішно виконали всі названі вимоги, про
йшли дворічне стажування і були занесені до списку адвокатів, 
подальше навчання в суто академічному сенсі слова вже не є 
обов'язковим. Проте можливості для бажаючих і далі набувати 
знання - різні. Так, при Паризькій палати адвокатів діє Центр 
підвищення кваліфікації адвокатів, який щорічно організовує 
серію лекцій, семінарів, конференцій, «круглих столів» з найбільш 
складних, цікавих і актуальних nроблем права, нового законодав
ства, різних аспектів адвокатської діяльності. І хоча участь у цих 
заходах не є обов'язковою, проте їх високий фаховий і організа
ційний рівень забезпечує незмінний інтерес до них із боку адвокатів 
і їхню досить активну участь у більшості програм, що організо
вуються Центром. 
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Права ти обов 'язки адвоката. Адвокат має право на мантію 
своєї професії. Він наділений свободою висловлення, імунітетом 
від безпідставних обвинувачень у вчиненні злочину, дифамації1 

На знак свободи слова адвокатам дозволено виголошувати промо
ви з покритою головою, але, читаюqи те, що стосується справи 

(документи або закони чи слухаючи вирок), вони знімають головні 
убори. 

Адвокат користується на суді повною свободою слова. Він має 
право говорити усе, що вважатиме за потрібне для захисту інтере
сів клієнта, піддавати критиці показання свідків і експертів, навіть 
вдаватися до особистості цих осіб, і лише у разі перевищення меж 
поміркованості й делікатиості підлягає не кримінальній, а дисци
плінарній відповідальності. 
У ее, що клієнт довірив адвокатові, є адвокатською таємницею, 

яку він не має право розголощувати, навіть, якби його допитували 
на суді як свідка. Розголошення таємниці карається кримінальним 
законом і навіть можливе тюремне ув' язнення до 6 місяців і штра
фом до 500 франків. 

Адвокат має право на гонорари, розмір яких залежить від 
взаємної згоди з клієнтом. 

Адвокат може бути притягнутий і до дисциплінарної відпові
дальності. Це може статися в разі порушення законів та регламен
тів, професійних норм, нехтування вимогами чесності, гідності і 
професійної делікатності, навіть поза професійно. діяльністю. 

Адвокат має право безперешкодно надавати правові послуги, 
брати участь у цивільних, кримінальних та адміністративних спра

вах. Адвокат вправі поєднувати виконання професійних функцій з 
діяльністю викладача, заступника члена суду нижньої інстанції, 
члена суду присяжних у справах неповнолпюх, а також у справах 

оренди сільськогосподарських угідь, радника з питань трудових 
спорів, члена суду у справах страхування, арбітра, посередника, 

охоронця спірного майна. 

Адвокат повинен дотримувати адвокатської таємниці, що є 
одночасно правом і обов' яз ком адвоката. Він не може братися за 
справу нового клієнта, якщо існує ризик порушення таємниці 
інформації, отриманої від попереднього клієнта, або коли відо-

---------
1 Дифамація (лат. diffamo)- розголошувати будь-що погане, поширювати 

відомості, що ганьблять честь і гідність особи. 
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мості про попереднього клієнта можуть вплинути на справу ново

го клієнта. 
Адвокат зобов' язаний додержуватися морально-етичних норм у 

своїй поведінці, в тому числі і в nриватному житті. Йому заборо
нено займатися будь-якою комерційною діяльністю, зокрема через 
підставних осіб, бути асоційованим членом із повним обсягом 
прав командитного або акціонерного товариства, керуючим у то
варистві з обмеженою відповідальністю, членом правління або ге
неральним директором акціонерного товариства. Адвокат, який 
має семирічний стаж адвокатської роботи, може клопотати перед 
радою палати адвокатів про надання дозволу на обрання його чле
ном наглядової ради комерційного товариства або членом лрав
ління товариства. 

Адвокатові заборонено поєднувати свою професійну діяльність 
з обов'язками депутата, члена Асамблеї ЄС, регіонального радника, 
члена представницького органу Корсики, генерального радника, 
муніципального радника тощо. 

Адвокатам, колишнім державним службовцям, забороняється 
протягом п'яти років з моменту закінчення державних повнова
жень підтримувати позовні вимоги і вести в суді справи проти 
органів державного апарату, підвідомчих міністерському департа
менту, до якого вони раніше належали.' 

Адвокат відповідає за дії, пов' язані з виконанням професійного 
обов'язку. Йдеться насамперед про цивільно-правову відповідаль
ність, підстави для якої виникають як за межами процесу, так і у 
його рамках. У першому випадку - це неналежне виконання обо
в'язків як правового радника при наданні консультації, підготовці 
документа, виконанні будь-яких спеціальних дій, дозволених за
коном. У рамках процесу відповідальність може виникнути у разі 
помилкової оцінки суті справи, при порушенні провадження в 
справі, неналежне виконання зобов'язань, що випливають із мов
чазної згоди в процесі, який розпочався, чи неналежного виконан
ня обов'язків з надання допомоги під час процесу. Відповідаль
ність адвоката виникає й при порушенні ним положень, викладе
них у статтях 154-164 Декрету від 27 листоnада І 991 р:·· про 
організацію адвокатської професії, а також в інших актах. 

На думку французьких юристів, підставою, у найзагальнішому 
вигляді, відnовідальності адвоката при виконанні ним різнобічних 

1 lllanoвm В. М. Державний лад країн світу.- К., 1999.- С. 293. 
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професійних обов'язків є вимога <<Додержуватися правил обереж
ності та обачності, які є необхідними для захисту інтересів, дові
рених йому клієнтом>>. 

Відповідальність адвоката гарантується законом як обов'язкове 
спеціальне страхування, яке має два види. Перший вид - це стра
хування професійної цивільно-правової відповідальності. 

Договір страхування (мінімальна страхова гарантія - 2 млн 
франків на рік) укладається зі страховою організацією індивідуаль
но адвокатом або групою адвокатів, або палатою, або спільно адво
катом (адвокатами) та палатою. 

Якшо адвокат працює у іншого адвоката чи в адвокатській кон
торі за договором найму або за угодою про співробітництво, то 
договір страхування професійної цивільно-правової відповідаль
ності укладається наймачем. Проте, якщо адвокат, котрий працює 
за утодою про співробітництво, обслутовує свою власну клієнтуру 
(а не клієнтуру свого наймача), то він сам забезпечує страховку 
КЛІЄНТІВ. 

Друге обов'язкове страхування провадиться для відшкодування 
грошових сум та цінних паперів, одержаних адвокатом для вико
нання передбаченої законом професійної діяльності. Договір стра
хування адвокатів у цьому випадку укладається палатою, членами 

якої вони є. 
Страхова сума виплачується, якщо адвокат є неплатіжоспромож

ним, а заінтересована особа доведе, що його вимога є безумовною, 
ліквідною і має бути оплачена. 

Для страхувальника доказом неплатіжоспроможності адвоката є 
невиконання останнім вимоги про оплату боргу чи відшкодування 
цінностей протягом місяця від дня повідомлення. Автор вимоги й 
адвокат негайно сповіщають про це голову палати адвокатів. 

Закон забороняє адвокатові приймати гроші або цінні папери на 
суму, що перевищує розмір страхового відшкодування. 

Варто сказати ще про одну тенденцію зміни правового регулю
вання французької адвокатури. Вона стосується дисциплінарного 
провадження щодо адвокатів, які вчинили порушення правил ад
вокатської етики або інші дисциплінарні проступки. 

Дисциплінарпа відповід<шьність адвоката. Для розгляду дис
циплінарних справ на адвокатів створюються дисциплінарні ради. 
Такі ради (coseils de discipline) існують nри апеляційних судах, а в 
тих містах, де таких судів нема,- при судах першої інстанції. Вони 
обираються наприкінці липня або на початку серпня загальними 
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зборами усіх внесених до списку адвокатами в кількості п'яти 
членів, якщо адвокатів менше ЗО; у кількості семи членjв, якщо 
адвокатів до 50; дев'яти членів, якщо від 50 до 100; 15-ти членів, 
якщо понад 100, а в Парижі- з 21-го члена. Одночасно адвокати 
обирають декана. Члени ради призначають із свого списку секре
таря, скарбника, бібліотекаря й архіваріуса. 

Дисциплінарними стягненнями є: попередження, догана, тимча

сове (до трьох років) усунення від роботи, виключення зі списків 
адвокатів. При вчиненні незначних проступків адвоката викликає 
голова палати адвокатів, щоб зробити йому «батьківське повчан
ня». У більш серйозних випадках дисциплінарні стягнення засто
совуються Радою палати адвокатів, рішення якої можуть бути 
оскаржені до Апеляційного суду. 
КАРПА - фінансовий інститут французькоі· адвокатури. У пере

кладі з французької абревіатура КАРПА означає касу грошових 

розрахунків, що здійснюються адвокатами. У Парижі така каса бу
ла створена невеликою групою адвокатів. Вона діє як уповноваже
ний орган голови Палати адвокатів Парижа. До неї надходять 
гроші третіх осіб і нею ж здійснюються фінансові розрахунки. Че
рез касу обов' язково проходять грошові кошти, цінні папери й 
коштовності, що одержують адвокати від клієнтів, доручення яких 
вони виконують. Таких випадків багато, і зміст їх різний, напри
клад: коли сторони доручають адвокатові зберігання спільного 
майна, коли через нього страхова компанія передає страховку, коли 
квартиронаймач депонує плату за житло та ін. Через касу клієнти 
розраховуються й з адвокатами. 

15 службовців і три члени Ради палати забезпечують повний 
контроль за операціями каси. Остання гарантує клієнтам, що вони 

будуть достовірно поінформовані про перебіг коштів, а також повну 
надійність операцій, які до того ж піддаються страхуванню. 

За часи існування каси обсяг їі операцій збільшився настільки, 
що тепер постійний грошовий залишок у ній становить понад 
11 ОО млн франків. Цим постійним фондом керують справжні про
фесіонали і дбайливі господарі. У Франції існує 179 КАРПА. Згід
но із законом кожна палата зобов'язана мати таку касу. 
КАРПА сприяє здійсненню ряду програм. КОНТ АВО КА, на

приклад, це завершена система бухгалтерського обліку для адво

катської контори, яка забезпечує підготовку щомісячних, кварталь
них та річних балансів. Система дає можливість зменшити витрати 
адвокатських контор, 4,5 тис. яких користується їі послугами. Існує 
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і додаткова послуга щодо розрахунків та обчислення заробітної 
плати персоналу, що наймаються адвокатом чи конторою. Ця сис

тема вивільнює адвоката-практика від складної бухгалтерської ро
боти, пов'язаної з розрахунками заробітної плати. 
КАРПА запропонувала своїм клієнтам нову систему послуг, яка 

працює за принципом <<виходити з контори тільки для того, щоб 
узяти участь у дебатах». Електронна система АВОКАТЕЛЬ дає 
можливість за допомогою електронної пошти листуватися з секре
тарями судів, одержувати інформацію про зміст справи, яку вони 
ведуть, про ії рух, про призначення такої до розгляду. Зі своєї кон

тори адвокат може подати клопотання про перенесення розгляду 

справи чи одержати копію постановленого вироку. За допомогою 
особового коду адвокат одержує доступ до даних тих справ, котрі 
ведуться в судах. Абонемент коштує 500 франків на рік. Дві тисячі 
адвокатських контор уже підключилися до цієї системи. 

Система - КАСА фінансових розрахунків адвокатів настільки 
виправдала себе, що палата адвокатів і КАРПА замислюються над 
тим, щоб створити фінансову організацію. Це має бути <<Адвокат
ський баню>, який виконуватиме функцію управління коштами ад
вокатських контор - членів палат. Доходи від умілого вкладення 
коштів нададуть можливість адвокатам та їх об'єднанням одержу
вати пільгові кредити та позики.' 

Адвокатура Франції і міжнародні адвокатські організації та 
товариства. 1921 р. в Ліоні було засновано Союз Французьких 
Адвокатів, ініціатором і головним засновником якого був профе
сор, ліонський адвокат Ян Апплетон. 

З липня І 921 р. в Ліоні відбулося перше установче зібрання, 
в роботі якого взяло участь 540 осіб. 

Перший з'їзд адвокатів відбувся в Парижі 27 грудня 1921 р., 
в роботі якого взяло участь 720 осіб. Наступний з'їзд проходив 
у Страсбурзі5-7 червня 1922 р2 

Франція є активним учасником міжнародних адвокатських ор
ганізацій. На початку листопада 1998 р. в Нью-Делі відбувся 
43 Конгрес Міжнародного товариства адвокатів (Union Intematio
na\e des Avocats). Це товариство створено 1927 р. і об'єднує адвока
тів усього світу. Своїм завданням товариство вважає збереження 

1 Профессия адвоката во Франции // Юридическая nрактика.- І998.
Nя23.- С. 11-12. 

2 Dzi~dzieliewicz А. І. ZwiJtzek narodowy Adwokat6w francuskich w Paryzu // 
Czasopismo Adwokat6w Polskich // 1923.- .N'2 2.- S. 2-4. 
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традищи адвокатури різних держав. Мовою нарад визнано шість 
мов: англійська, французька, ісnанська, німецька, італійська й араб
ська. 1 На цьому Конгресі французькі адвокати брали участь в об
говоренні різних nроблем адвокатури ЄС, а також проблем світово
го значення. 

Це товариство вивчає досвід діяльності адвокатур світу в за
хисті прав громадян, поширює досвід та знання серед адвокатів 
світу, налагоджує взаємовідносини з об'єднаннями адвокатів різ
них держав. 

Французька адвокатура є членом Адвокатської Організації при 
Європейському Союзі (Conseil des Ваггеаuх dc Іа Communaute 
Europeanne - ССВЕ), яка має своїм завданням сприяти адвокату
рам ЄС інтегруватися до Союзної адвокатури. Ця інституція ви
никла ще 1919 р. і діє на підставі первісного правового акта Бельгії 
від 25 жовтня 1919 р. зі змінами і доповненнями від 6 грудня 
1954 р. 2 Адвокатура кожної держави розвивалася на підставі своїх 
економічних, соціально-nолітичних nринципів, своїх національних 
традицій, але ця організація доnомагає знайти консенсус у склад
них nроблемах діяльності адвокатур. Остання багато проводить 
різних навчальних програм для здвокатур - членів ЄС, зустрічей, 
видає свій правничий бюлетень.' 

Ця інститупія наділена здійснювати такі найголовніші завдання: 
- виконувати роль пілісного суб'єкта як представника від імені 

адвокатур і правничих товариств Європейського Господарського 

Простору у всіх питаннях їхньої діяльності; 
- координувати політику і саму діяльність здвокатур і nравни

чих товариств та об'єднань; 
- здійснювати аналіз усіх проблем, які виникають у діяльності 

адвокатур та правничих товариств, пошуки гармонійного їх розв' я
зання. 

Особливий внесок зробила ця інституція в частині уніфікапії 
етичних норм адвокатур. Так, із ії ініпіативи в 1977 р. було прийня
то так звану Декларацію про норми адвокатської етики. Ця Декла

рація була протатипом Кодексу етики адвоката євроnейських адво
катур. Декларація вперше в глобальному плані накреслила основні 

1 Sta\11icka Еvю. Posiedzenie Komitetll Wykonawczego Midzynarodowego 
Stowarzyszcnia Adwokatw І! Palesrta.- І 999.- N2 І І.- S. 96-97. 

2 Europejskie orgizacje prawniczc 11 Edukacja Prawnicza.- 2005.-· No 5.- S. І 5. 
3 Anczyk Marian. Sprawozdanie z 88-cj Scsji Oglnej ССВЕ odbytcj w Brukseli 

w dniach 23-25 kwietnia І 988 r. !і Palcstra.- І 998.- No 8- І 0.- S. 128. 
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засади норм адвокатської етики, визначила роль адвоката в суспшь

стві. Порівняно з попереднім врегулюванням етичної діяльності 
адвокатів, вона наголошувала на необхідності гармонізації засад 
адвокатської етики здвокатур європейських держав у цілому, наці
шовала на пошук етичних норм і традицій адвокатур, які для бага
тьох здвокатур є спільними. 

Президент цієї організації обирається щорічно, і зібрання шо
року проводяться в державі, із якої походить президент. 

У рамках права Союзу виділяються: І) розпорядження або рег
ламенти, 2) рамочні приписи або директиви, З) рішення. 

Перша група сприймається громадянами як частина національ
ного права і має, таким чином, безпосередню пряму дію. Друга 
група правових норм потребує імплементації. На підставі цих ра
мочних норм часто змінюються норми цивільного права Франції. 

На теренах ЄС створено ряд правничих інституцій, які репрезен
тують у цих країнах правників у цілому й адвокатів зокрема. Це -
Рада Адоокатур і правничих об'єднань ЄС (Council ofthe Bars and 
Law Societies of the European Union), яка утворена \960 р. Ця ін
ституція об'єднує 28 адоокатур держав-учасниць ЄС: Македонії, 
Хорватії, Югославії, Болгарії, Греції, Швейцарії, Румунії, Австрії, 
Бельгії, Чехії, Естонії, Франції, Іспанії, Голландії, Литви, Люксем
бургу, Латвії, Мальти, Німеччини, Польщі, Португалії, Словенії, 
Словаччини, Угорщини, Італії, Англії, Ірландії. 

Головне завдання цього об'єднання- виступати як єдиний су
б'єкт від імені здвокатур і об'єднань правників у всіх питаннях; 
координувати діяльність здвокатур і правничих об'єднань; органі
зовувати форуми і консультації з питань діяльності адвокатури та 
правників; аналізуваТІ'f практику виконання адвокатської і правни
чої діяльності, вишукувати заходи до вирішення проблем, які ви
никають у практичній роботі цих структур, представляти інтереси 
адвокатів і правників в ЄС. 

Крім цього, Рада є дорадчим органом при Раді Європи і постій
ним представником у Європейському Суді з прав людини. 

Другою правовою інституцією, дотичною до діяльності адвока
тури, є Європейська Конференція правових фірм (The European 
Сатрапу Lawyers Association). Виникла ця організація в Бельгії в 
\983 р. До неї входять правничі фірми з 17 держав Європи. Осно
вним завданням Конференція вважає: представництво правових 

фірм, їх інтересів у структурах ЄС, організацію зустрічей і семі
нарів із проблем застосування права, пов'язаного з ЄС; сприяння 
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в nідвищенні nрофесійного рівня, доnомога в оnублікуванні нау
кових досліджень із проблем європейського права тощо. 1 

Починаючи з 50-х років ХХ ст., адвокатура в ЄС неухильно 
nрацює над виробленням загальноnрийнятних норм діяльності ад
вокатів, тобто розробляються й запроваджуються в життя етичні 
норми nрофесійної діяльності адвокатів. Так, в 1956 р. Міжнарод
на Організація Адвокатів (lntemational Bar Assotiaton - UIA) схва
лила в Осло Міжнародний Кодекс Етики (Code of Ethics). Саме цей 
Кодекс мав важливе значення для врегулювання засад nрофесійної 
діяльності адвокатів за кордоном. Згодом, в 1964 р., цей Кодекс 
було новелізована в Мехіко, в 1976 р.- у Стокгольмі. 

Кодекс мав бути зразком nравових і етичних засад діяльності 
адоокатур держав-учасниць ЄС. 

16 вересня 1977 р. Рада Адвокатур ЄС (Council ofthe Bars and 
Law Societies of the European Union - ССВЕ) прийняла деклара
цію, яка містить головні засади, на яких мають формуватися 
етичні кодекси адвокатур держав-учасниць ЄС. Після більш ніж 
десяти років наnолегливої nраці, 28 жовтня 1988 р., у Страсбурзі 
було nрийнято Загальний Кодекс Правил для адвокатів країн 
Європейського Союзу (Code of for Lawyers in the European Com
munity)_2 Кодекс було одностайно прийнято присутніми делега
ціями 12 країн. Цей Кодекс перекладено усіма мовами країн 

Європейського Союзу. Кожна країна ЄС по-різному запроваджу
вала в життя своїх адвокатур цей Кодекс. Наnриклад, в Ірландії 
його було заnроваджено замість існуючого там свого акта, який 
регулював етичні норми адвокатів. Що стосується Франції, то тут 
усі напрацювання міжнародних організацій, в частині етичних 
норм адвокатів і в цілому правників, кожною палатою адвокатів 
враховуються під час розроблення власних етичних правил пове
дінки. 3 До цього Кодексу внесено істотні доповнення в 1998 і 
2002 рр. 

Ці nравила містять відносно детальну регламентацію діяль

ності адвокатів поза межами своєї держави, але на території 
держави-учасниці ЄС. Принципи Загального Кодексу мають інте-

1 Europcjskie organizacjc prawniczc // Edukacja Prawnicza.- 2005.- N~ 5.- S. l5. 
2 Текст цього Кодексу в Україні вадрукована в кн.: Адвокатура України: 

правове регулювання і судова практика. Практичний посібник для ал.воката І 
За Rед. С. Ф. Сафулька, О. Д. Святоцького.- К., 2003.-· С. 615-623. 

'Tokш-czyk Roman. Etyka prawnicza.- W., 2005.- S. 163. 
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груватнея в законодавство про адвокатську дІЯЛЬНІсть держав

учасниць ЄС. 
Кожна держава по-різному запровадила •шнність цього Кодек

су в своїй державі: наnриклад, Ірландія nрийняла nовністю Ко
декс, замінивши ним чинний там до тих пір; в Англії- існуючий 
кодекс істотно перероблено відповідно до Загального Кодексу; 
в Голландії, Данії, Португалії і Бельгії- діють існуючі там кодек
си, а також, такою ж мірою, і Загальний Кодекс; у Франції, Італії 
й Греції - кожна регіональна nалата адвокатів сама вирішує щодо 
адаптації чи інкорпорації євроnейських засад норм адвокатської 
етики. 

Особливо цікавими, на наш nогляд, є також <<Поради для моло
дого правника», nідготовлені Міжнародною Організацією Адвока
тів у 1970 р. 

Оскільки текст цих nорад в Україні ще не був опублікований, 
наведемо окремі його положення, що дасть змогу більш правильно 
оцінити значення цих рекомендацій. 
У розділі <<Коли nриймаєш клієнта>> містяться такі рекомендації 

молодим правникам: 

«Пам'ятай, що багато людей дуже нервують перед відвідинами 
канцелярії правника і почувають себе так тому, що мають особисте 
хвилювання, nереживання і страх - також щодо своїх інтересів. 
Пам'ятай також, що завдання правника полягає в тому, щоб нести 
своєму клієнтові розраду і брати на свою шию той тягар відпові
дальносТІ, яку несе КЛІєнт. 

А потім, будь терпеливим, будь тактовним; виявляй співчуття; 
встановлюй і записуй факти; висловлюй свою думку конкретно 
(і ніколи не треба ухилятися), ясно, просто і простою мовою; псрс
конайся, що твій клієнт розуміє, про що йому мовиться, або що він 
має зробити, і перш за все наведи з ним контакт взаємної довіри і 
(найкраще) дружби. 

Повинен знати або познайомитися з правом на дану тему; під
ходь до фактів зі здоровим глуздом; оцінюй справу або правову 
проблему свого клієнта логічно і nослідовно; визначай головну 
nроблему, яка відіграє ведучу роль, і не випускай їі з уваги; шукай 
слабкі місця в справі свого клієнта і готуйся; довідайся якнайбіль
ше про свого клієнта, про його справи та інтереси, щоби, спираю
чись міг радити йому; не будь вnертим при обговоренні розумної 
угоди для твого клієнта; не заангажовуй себе особисто надмірно в 
сnраву свого клієнта; якщо це можливо, зустрічайся з nравником, 
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який представляє другу сторону (ніж завжди до нього писати), 
оскільки часто це полегшить ведення справи для обох сторію>. 

Рекомендації з розділу <<У суді- як адвокат»: 
«Вір у себе і в благородний характер своєї nраці; опануй факти і 

глибоко оволодій правовими засадами. Готуй кожну справу з най
більшою ретельністю; переконайся, що нічого не залишилося упу
щеним; спробуй якнайбільше дізнатися про справу твого против
ника; якщо захочеш покликатися на якийсь правовий авторитет, 
мусиш мати готовий повний текст перед судом. 

Присвяти себе цілковито своєму завданню, якщо маєш якісь 
думки щодо клієнта,- при потребі, заглушай свої особисті nочуття; 
завжди май nеред собою свою ціль -намагатися виграти сnраву, 
але не намовляй КЛІєнта ні на порушення справи, ані не вигадуй 
якісь сnритні методи nобороти nравосуддя - твоїм обов'язком є 
внести до суду якнайкраще підготовлену сnраву, обгрунтовану фа
ктами і достуnними тобі доказами, а не домислами. 

Постійно охороняй інтереси твого клієнта; говори за нього те, 
що хотів би сказати від свого імені, якби міг; витримуй, втім, дис
танцію і не змішуй себе із справою твого клієнта; ніколи не йди на 
nостуnки клієнтові, щоби виступити в неправій справі чи захисті 
в кримінальній сnраві. На всіх стадіях справи інформуй клієнта 
про можливі ризики і не заохочуй до виникнення процесу. 

Вчися користуватися словами і добре nромовляй; застосовуй сло
ва з щоденного вжитку; уникай двозначності; говори виразно і так, 

щоби тебе було чути; розвивай швидкість мислення; будь відважним; 
будь здатним приймати рішення і їх дотримуватися; будь рішучим
форсуй свою справу з наnолегливістю; стався до суду з повагою, але 
не nринижуючись - будь готовим зберігати незалежність правника; 
будь ввічливим і засвідчуй добрі манери; вмій nанувати над собою; 
завойовуй nовагу суду за свої вихованість і доброзичливість». 1 

З наведеного фрагменту бачимо, що поради містять у собі не 
лише норми адвокатської етики, а й цінні nрактичні рекомендації 

молодому правникові, так необхідні на nерших порах практичної 
діяльності. 

Зазначені поради не інкорпоровано в законодавство Франції 
стосовно адвокатури, але, безсумнівно, використовується адвокат
ською корпорацією під час nрофесійної nідготовки адвокатів. 

1 Tokш·czyk Ramun. Przykazania ctyki prawniczej ksil(ga mySli, norm і ryciл.
Zakamycze, 2003.- S. 31 1-313. 
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Міжнародна Реєстрація професійної діяльності адвокатів. 
Адвокати держав-учасниць ЄС отримали право скористатися Між

народною Реєстрацією професійної діяльності. Така реєстрація 
здійснюється місцевою палатою адвокатів за заявою заінтересова
ного адвоката. Такий документ посвідчує державну приналежність 
адвоката, а також його право займатися адвокатською дІяльністю на 
території інших держав-учасниць ЄС. Втім, не всі держави-учасниці 
ЄС запровадили таку реєстрацію. 1 

Розроблено подібний зразок (чи модель такої реєстрації) і щодо 

держав-спостерігачів ЄС. 
Директива, яка сприяла виконанню професійної діяльності адво

ката на постійній основі в іншій державі, ніж у тій, в якій отримав 
кваліфікацію, була ухвалена \6 лютого 1998 р. В кінцевому підра
хунку вона вступила в силу 14 березня 2000 р. Директива була 
вкрай необхідною для врегулювання діяльності адвоката в рамках 
ЄС, оскільки по-різному вирішувалася ця проблема в країнах ЄС. 
Так, Велика Британія з самого початку висловлювалася за вільне 
надання правових послуг у будь-якій державі-учасниці ЄС. Дово
ди наводилися такі, що клієнт вправі вільно обирати собі адвоката, 
представника своїх інтересів. У цьому сенсі Лондон показував 
приклад: тут задовго до прийняття Директиви працювало 1000 аме
риканських правників і майже 2000 європейських адвокатів, вико
нували професійну діяльність під титулом свого краю.2 

Франція, навпаки, із самого початку категорично заперечувала 

проти такого вирішення, стверджуючи, що така практика супере
чить публічному інтересові і професійній діяльності адвоката. Коли 
вказувався титул свого походження, це нагадувало клієнтові про 
те, що адвокат буде вирішувати його справу з позицій права свого 
походження, що фактично неможливо. Далі: такий адвокат буде 
часто плутати галузі права. Франція наполягала на тому, щоб ад
вокат якнайскоріше міг би використовувати титул держави, яка 

приймає. Франція стимулювала адвокатів з інших держав запису
ватися до адвокатури Франції. Комісія ЄС навіть змушена була 
порушити справу проти Франції. 3 

1 Bukala Monika. Regнly stanн adwokackiego Wsp61noty Europcjskiej // 
Palestra.~ 1994.~ N• 5~6.~ S. 123. 

2 Gromek-Brog Katarzyna. Wystarczy zwyktc zaSwiadczenie // Gazeta S<t
dowa.~ 2001.~ N• І (79).~ S. 21. 

3 Там само. 
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Адвокатура Франції у своїй професійній діяльності засаднича 
орієнтусться на міжнародно-правові акти про роль адвоката в сус
пільстві: Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського 
Співтовариства, nрийнятий делегацією І\ВЗІ1адl\ЯТИ країн-учасниць 
на nленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р.; Основні 
nоложення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по 
заnобіганню злочинам у серпні 1990 р. Конвенцією про захист 
прав і основних свобод людини, підписаною 4 листопада 1950 р. зі 
змінами і доповненнями, внесеними Протоколом N~ 11 від 11 травня 
1994 р.; Звід nринципів захисту всіх осіб, що піддаються затри
манню в якій би то не було формі, затверджений рс3олюцією 
43/173 Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 1988 р.; Мінімальні 
стандартні правила Організації Об'єднаних Націй, які стосуються 
відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх (<<Пекінські пра
вила»); Мінімальні стандартні правила Організації Об'єднаних На
цій стосовно заходів, не пов'язаних з тюремним ув'язненням (Токій
ські правила); Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями, 
прийняті на Першому Конгресі Організації Об'єднаних націй по 
запобіганню злочинності й поводженню з правопорушниками, від 
22 серnня- З вересня 1955 р. 

З міжнародних правових актів французькі адвокати виробляють 
для себе необхідні засади професійної діяльності: 

- можливість виконувати всі свої професійні обов'язки без за
лякування, перешкод і втручання з боку кого б то не було; 

- можливість вільно пересуватися і консультувати своїх клієн
тів на території всієї країни та в країнах ЄС; 

- неможливість покарання або погрози застосування такого і 
обвинувачення, адміністративних, економічних і інших санкцій за 

будь-які дії, які здійснюються відповідно до професійних обов'яз
ків, стандартів та етичних норм; 

- там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв' язку з 
виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекватно 
захищені державою; 

- адвокати не можуть ідентифікуватися з клієнтами і справами 
клієнтів при виконанні професійних обов'язків; 

- адвокат мусить мати цивільний і кримінальний імунітет від 

переслідувань за вчинені заяви, промови, виступи, зроблені при 
виконанні професійних обов'язків у судових органах. 

Оплата правових послуг адвоката у Франції (історичний ра
курс). Уже побіжно висвіттовались окремі аспекти гонорарної 
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практики французької адвокатури. При цьому наголошувалось, 
що вже за Людовіка Святого вперше в книгах законів за 1270 р. 
XIV розділ був присвячений адвокатурі. В цьому законі знайшло . . 
своє закршлення тогочасне розумшия суп отримання адвокатами 

плати за надані ними правові послуги. Смисл закону щодо адво
катського гонорару дуже нагадував загальні засади римського пра
ва. Заборонялося адвокатам торгуватися стосовно гонорару. Вва
жалося не гідним особи адвоката оспорювати суму гонорару, яку 
запропонував клієнт. Це не означало, що розмір гонорару встанов
лював саме клієнт. Адвокат був ініціатором розміру оплати, але 
якщо клієнт запропонував меншу суму від суми, яку називав адво
кат, то останній мав би на неї погодитися. Адвокати історично 
примусово погоджувалися, що гонорар - це добровільний пода
рунок клієнта. А якщо це подарунок, то звідси і не можна було 
примушувати клієнта пам'ятати про необхідність вручення адво
катовІ подарунка. 

Цікаво відзначити, що звичаї і нормативні акти суворо забо
роняли адвокатам домагатися в судовому порядку належного 

їм гонорару від клієнта. Відповідно до постанови від 7 вересня 
1737 р., за намагання адвоката Парижа чи навіть із провінції 
стягнути гонорар за допомогою скарги було підставою до ви
ключення адвоката з корпорації. Пізніші постанови від 20 берез
ня 1832 і 21 травня \833 рр. також забороняли стягнення з клієн
та гонорару в примусовому порядку. Ці законодавчі акти перед
бачали можливість стягнення з клієнта не гонорару, а оплати 
праці (salaire). При тому адвокат не міг і цієї оплати домагатися 
ще до завершення розгляду справи, тшьки у виняткових ви

падках.' 
Перші законодавчі акти щодо гонорару встановлювали лише 

максимальні його ставки. Спочатку максимальна сума гонорару за 
одну справу була визначена в ЗО ліврів (3600 франків), хоча рідко 
хто з адвокатів дотримувався цього правила. 

Різниця в оплаті між avocats і procureurs була істотною. Для 
останніх закон детально визначив їх функції і тарифи винагороди. 
Адвокати в середні віки отримували винагороду за правові послу
ги, яка називалася salarium (salaire). 

З часом salarium ( salaire) уже сприймався як принизливий вид 
оплати, з'являється термін «гонорар», розмір якого не можна було 

1 Niemirawski А. Цит. праця.- S. 52-53. 
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погоджувати з клієнтом. Ця норма вже утвердилася в XVI ст., 
адвокат, який звертався до суІІУ про стягнення гонорару, підлягав 
виключенню з адвокатури. Отже, французька адвокатура поверну
лася до стародавніх часів римської адвокатури. 

Інколи адвокати зверталися до парламенту для визначення роз

міру гонорару за конкретні справи. Якщо ж адвокат визначав над
то великий гонорар, то парламент міг його зменшити. 

Перевіряючи розмір гонорару, встановленого адвокатом, пар
ламент виходив з норм римського права, із звичаїв, що закріпилися. 
Він враховував саму справу (modus litis), талант адвоката (facundia 
advocati) та судові звичаї. 

В історії французької адвокатури практикувалося також замість 
гонорару отримувати від своїх постійних клієнтів річні пенсії. 

Гонорар для avoues залежав від того, при яких судах вони пра
цювали: судах першої чи другої інстанції. Повноважні nредстав
ники другої інстанції гонорар отримували значно більший, ніж їх 
колеги першої інстанції. 

Розміри ставок були оголошені після запровадження ЦПК 16 лю
того 1807 р. Ці тарифи спочатку мали діяти тільки в межах Пари
жа, але згодом тарифи було поширено на всю Францію. Адвокати 
дуже неохоче сприйняли тарифи, вважаючи, шо тарифи швидше 
стосуються клієнтів, а не їх. 1 

У згадуваній таксі для судових представників йдеться і про так

су для захисників по кримінальній справі в розмірі 15 франків, але 
це - з приводу такси для судового представника, який буде вико

нувати обов' язок захисника. 
У 1579 р. Генріх ІІІ видав ордонанс про встановлення для адво

катів такси гонорарів. Відповідно до цього акта адвокати мали 
звітувати про розмір отриманого гонорару. Але адвокати не до
тримувалися вимог цього ордонансу, а адміністрація такого вико
нання не вимагала. 

Генріх !V (у 1602 р.) намагався знову запровадити для адвокатів 
такси. Але і тепер адвокати не сприйняли вимог закону. 307 адво
катів запротестували проти розпорядження короля і пригрозили 
відмовитися від виконання адвокатських функцій, якщо закон про 
гонорар не буде скасовано. Король змушений був піти на поступ
ки, поступитися, скасувавши свое розпорядження.2 

1 NiemirowJki А. Цит. праuя.- S. 51. 
2 Fuch:; Anatol. Taksa adwokacka wc Francyi // Gazeta SJ:!.dowa Warszawsk<i.-

1917.-S. 150. 
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Декретом від 14 грудня 1810 р. було підтверджено дію ордонан
су 1602 р., який вимагав від адвокатів зюначати у своїх адвокатсь
ких процесуальних документах розмір отриманого гонорару. Адво
кати, я~ і раніше1 дотримувалися старих звичаїв, не виконували 
приписІВ декрету. 

Розмір винагороди залежав від того, чи справа розглядалася без 
участі сторони, тобто заочно, чи в присутності ії. Заочний розгляд 
справи подвоював винагороду. Якщо в процесі розгляду справи 
мали місце так звані додаткові процесуальні дії: допит свідків, . . . 
експерпв 1 т. п., то в такому ра:11 також належала додаткова винаго-
рода. Коли по справі брало участь більше, ніж одна сторона, то за 
кожну додаткову сторону знову ж належала додаткова оплата. 

У випадку, коли судовий представник вибував із процесу, без 
різниці чи його замінив колега, чи ні, частина оплати належала в 
тому числі і йому. За консультації усякого характеру- по І О фран
ків. Зовсім незначні дії- такі, як повідомлення судового представ
ника протилежної сторони про вступ в справу нового судового 
представника,- по І франку. У сі такси в другій інстанції подвою
ються. 

Після завершення справи судовий представник подає суду спи
сок з двох колонок: в одній укюує витрати, які він поніс у зв' язку з 
веденням справи, а в другій - винагороду, що йому належить по 
даній справі. Голова суду делегує одного із суддів для перевірки 
розміру коштів, по завершенні якої список витрат подавався суду 
для затвердження.2 

Суд міг стягнути кошти безпосередньо зі сторони, яка програла 
справу. 

Що стосується судового представника в цивільному процесі, то 
він міг в судовому порядку стягувати зі свого довірителя понесені 
витрати та винагороду. У зв'язку з боргом клієнта судовий пред
ставник міг навіть затримати в себе його документи, які зберігали
ся в адвокатському досьє. 

Такси для цього роду представників не існує, винагороду вони 
визначають із клієнтом за угодою. В Парижі Господарський суд 
спробував установити таку таксу, щоправда, необов'язкову для 
виконання, але як засторогу, щоби обмежити високі гонорари. 3 

1 Niemirowski А. Цит. nраця.- S. 52. 
2 Fuchs Anato/. Цит. nрщя.-- S. 139. 
3 Там само. 
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У часть адвоката за призначенням не оплачувалася жодним го

нораром. 

Як правило, адвокати не зверталися до суду з вимогою про 

стягнення гонорару, частіше з цими питаннями звертається су

довий представник, домовляючись про це з адвокатом. 

Такі традиції французької адвокатури і засади ставлення до го
норару погіршували матеріальне становише адвокатів, нерідко 
примушували молодих адвокатів шукати додаткових джерел заро
бітку (секретаря політичної партії або журналіста). 

Іншою причиною поганого матеріального стану французьких 
адвокатів, як вони вважали, було надмірне засилля іноземних 
адвокатів, насамперед кількість адвокатів з інших країн, які отри
мували французьке громадянство. Ці особи не могли, за законо
давством Франції, посідати різні публічні посади принаймні 
протягом десяти років із часу набуття громадянства, але вони ма
ли можливість зразу ж після набуття громадянства вступати до 
французької адвокатури. 

Так, протягом чотирьох років - до жовтня \933 р.- 400 інозем
ців паризька адвокатура змушена була прийняти до своїх лав. 1 

Кількість французьких адвокатів збільшувалася непропорційно 
збільшенню кількості кримінальних і цивільних справ, що, на дум
ку адвокатів, також призводило до зниження матеріального рівня 
адвокатури. Так, в паризькій адвокатурі було в 1880 р.- 714 адвока
тів; в 1900 р.- 1129, а в 1920 р., попри на військові втрати- 1486, 
хоча кількість справ у судах не зросла в такій пропорції. Цивіль
ний трибунал розглянув в 1880 р.- 6714, в 1900 р.- 8736, а в 1920 р.-
8812 справ. 

Отже, кількість адвокатів за 40 років зросла на ІІЗ%, а загальна 
кількість цивільних справ- тільки на 17,23%. 

Нарешті, адвокати вважали непомірне збільшення кількості 
студентів на юридичних факультетах також однією з причин зни
ження матеріального стану адвокатури. Наприклад, протягом 1926-
1932 рр. кількість студентів-правників подвоїлася. 

Оскільки професія адвоката віднесена законом до «незалеж
них і ліберальних», втручання у фінансові відносини адвоката та 
його клієнта значно обмежені. В їх основу покладений принцип 
двосторонньої добровільної угоди. Стаття І О закону про статус 

1 Payen F. Цит. праця.- S. 54. 
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адвокапв у редакції від 10 липня 1991 р. передбачає, що тарифи 
на складання цивільно-процесуальних документів та участь у 
процесуальних діях установлюється цивільно-процесуальним 
законодавством. Гонорари за консультації, допомогу в суді, 
надання порад, складання правових документів, що не потребу
ють посвідчення, та за виступ у дебатах, встановлюється за до
мовленістю з клієнтом. За відсутності згоди з останнім гонорар 
визначається за звичаєм, з урахуванням матеріальної забезпе
ченості клієнта, складності справи, витрат адвоката тощо. Забо
ронено встановлювати розмір гонорару залежно від результатів 
судової справи. Проте не забороняється до основного гонорару 

доплачувати додатковий у разі позитивного для клієнта рішення 
суду. 

Наведемо приклад визначення розміру гонорару за внутрішнім 
регламентом палати адвокатів судового округу Верхньої Сени. 
Враховується: це час, відданий справі, характер, складність, гро
мадське значення інтересів, що захищаються, витрати в справі, 
зроблені конторою, де працює адвокат, характер спеціалізації 
адвоката, і нарешті, виграш, одержаний клієнтом. Рада палати 
адвокатів може щороку встановлювати орієнтовні критерії вина
городи.' 

Проте іноді виникають спори щодо гонорарів між адвокатом та 
клієнтом. Тоді питання розв'язується керівництвом палати адвокатів. 

Тривалий час гонорар не розглядався як плата за послуги. Лише 
в 1957 р. законом було визнано загальне право адвокатів на стяг
нення гонорару по суду.2 

Адвокати Франції сплачують до бюджету країни - від 5,5 до 
19,6% на додану вартість.3 Для порівняння наведемо розмір цього 
податку в інших країнах Європи: Німеччина- 16%, Австрія- 20%, 
Бельгія - 0%, Іспанія -до 16%, Велика Британія - 17,5%, Голлан
дія - 19%, Португалія - 17%, Швейцарія - 7 ,6%! 

1 Судовj системи країн світу; Навчальний посібник у 3-х книгах.- Кн. 1.
К., 2001.- с. 237-239. 

2 Цвайгерт К., Кетц Х Введение в сравнительное nравоведение в сфере 
часnюrо nрава. Т. 1.- М., 2000.- С. 196. 

3 Ларін М. Німецька дисципліна nоширюється й на адвокатів // Юридич
ний вісник.- 2000.-27 липня. 

4 Stawicka Ewa. Zjazd Federacji Adwokatбur Europejskich Wiedeб, 16-19 maja 
2002 r. 11 Palestra.- 2002.- N• 7-8.- S. 161-162. 
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Перевірте свої зпаппя 

1. Яким законом дозволено фр&ІІЦУJhККМ адвокатам утворювати різні 
об' єднання? 

2. У чому nолягає суть <<мвло! реформ,.,. 1 ад10катурі? 
З. Назвіть види правників, які НадІІІJІИ npuoai nослуги у Франції до 

<<мвлої реформИ~> в адвокатурі. 
4. Як змінився прввоаиА QТІтуQ буІІrІІІторіІ·,НІІців за Законом від 

31 грудня 1971 р.? 
5. Яким був статус правови/І радників у Франціі"І 
6. Які принциnи участі французьких адвокатів у фінансових сnілках? 
7. Яка сьогодні структура францУJької адвокатури? 
8. Як формується Французька Національна Рада Адвокатури? 
9. Проаналізуйте організаційні форми діяльності францУJьких адво-

катів на сучасному етапі. 
1 О. Що означає цивільно-професійне товариство адвокатів у Франції? 
11. Охарактеризуйте умови встуnу до французької адвокатури? 
12. Який правовий статус євроадвокатів у Франції"/ 
13. Яка система юридичної підготовки у Франції"? 
14. Охарактеризуйте систему професійної nідготовки адвокатів у 

Франції. 
15. Визначіть основні права і обов'язки французьких адвокатів. 
16. Які види страхування адвокатської професійної діяльності існують 

у Франції? 
17. Які дисциплінарні покарання можуть застосовуватися до францу-

зьких адвокатів? 
18. ЩотакеКАРПА? 
19. Назвіть міжнародні організації адвокатів. 
20. Коли створено Союз Французьких Адвокатів? 
21. Що таке Міжнародна Реєстрація професійної діяльності адвокатів? 
22. Як на сучасному етаnі врегульовано у Франції питання адвокат

ських гонорарів? 

6. Адвокат у цивільному процесі Франції 

До історії цивільного процесу. В nершій nоловині середньо
віччя при розгляді цивільних справ діяв порядок судочинства, 
який застосовувався в королівстві франків. Відмінною рисою його 
був формалізм - сторони і свідки зобов'язані були вимовляти 
уСтановлені формули, найменша помилка могла спричинити не
в.q.ачу під час розгляду справи. Такий порядок мав, проте, і пози
тивні риси: процес відбувався гласно і усно. 
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Судове представництво в історії Франції здобуло собі право не 
відразу. Традиційно у Франції захист завжди допускався, навіть у 
XV ст. встановлюється в окремих випадках обов'язкова участь ад
воката у справі, сторони в судовій справі зобов'язувалися мати 
представника.' Хоча в цілому судове представництво у ті часи не 
мало широкого застосування. 

Спочатку присутність сторін у процесі була обов'язковою, во
ни не могли діяти через своїх представників. Але з часом, коли в 
судах з' являлося чимраз більше цивільних спорів, неявка сторони 
процесу призводила до відкладень розгляду справи, до зволікань 
залагодження спорів. Поступово суди змушені були допускати 
заміну сторони процесу П судовим представником. Ордонанс 
1344 р. короля Пилипа lV вперше запроваджує інститут судового 
представника. 

Щоби сторона могла скористатися таким правом, вона змушена 
була купити в короля особливу грамоту (letter de grace і plaider par 
procureur). 

Володілець такої грамоти називався прокуратором і мав право 
бути судовим представником сторони, тобто від їі імені вести про
цес, складати позовні вимоги, заперечувати проти позову, клопо-
тати, представляти докази тощо? · 

Як ми вже відзначали, з початком Великої французької рево
люції, Декретом від 29 січня 1793 р., інститут прокураторів було 
скасовано. Сторони не зобов'язувалися мати судових представни

ків, частіше вони самі захищали свої інтереси. Судовими представ
никами могли виступати будь-які дієздатні громадяни (defenseur 
officieux). 
У результаті реформ Наполеона було відновлено інститут судо

вих представників (у 1800 р.), але без права організації власної кор
порації. 

Відомо, що перший Цивільно-процесуальний кодекс Франції бу
ло прийнято у 1806 р. По суті це був очищений від нечинних норм 
Ordonnance Civi1e, прийнятий за Людовіка XIV в 1667 р. У ньому 
було залишено багато архаїчних положень, відсутній був поділ на 
Загальну і Особливу частини, не було глави про цивільно-правові 

1 Adwokatura. Pogaw~dka na znany temat // Gazeta S~dowa Warszawska.-
1898.- S. 676. 

2 Елuсеев Н. Г. Гражданское nроцессуальное право зарубежньІХ стран. 
Учебник. 2-с издание.- М., 2006.- С. 529. 
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докази тощо. Але прийняття цього Кодексу було значною правовою 
подією. Кодекс зробив чималий вnлив на формування подібних ко
дексів у різних країнах Європи: Бельгії, Греції, Німеччині.' 
У першій половині ХХ ст. представництво в процесі можна по

ділити на три види: офіційне, напівофіційне і цілком неофіційне.2 

Неофіційним представником у цивільних справах міг бути будь
який громадянин незалежно від державної приналежності чи сто
сунку до певної структури, але це можливо було лише в мирових і 
торговельних судах. При кожному суді був список судових пред
ставників (avoues). Фактично такий представник міг брати участь 
тільки в одному суді, до якого був приписаний. 

Адвокати також виступали в тому суді, до якого були приписа
ні. Якщо ж адвокат мав намір виступити в справі суду поза судо
вим округом свого апеляційного суду, він мав отримати дозвіл 
цього суду. 

Напівофіційними представниками були так звані судові пред
ставники в господарських судах. Цей інститут не базувався на жод
ному законі, але фактично монополізував право представництва 
цивільних справ у господарських судах, хоча в них могли бути су
довими представниками й адвокати (avocat), і судові представники 
як такі (avoue). 

Здійснюючи постійні зміни і доповнення, ЦПК Франції проіс
нував до 70-х років ХХ ст. 

У грудні 1975 р. було опубліковано перші дві книги нового Ци
вільно-процесуального кодексу, який вступив у силу І січня 1976 р. 
З цього часу у Франції застосовували два закони про судовий про
цес -старий (ancien) і новий (nouveau). У 1981 р. було прийнято 
третю і четверту книги ЦПК, а в 1992 р. вступив у силу новий За
кон про виконавче провадження, який став заключною частиною 
нового цпк. 

До інших джерел цивільно-процесуального законодавства на
лежать: 

- Закон про правову допомогу малозабезпеченим від !О липня 
1991 р.; 

- Закон про реформу деяких судових і юридичних професій 
від ЗІ грудня 1990 р., який вступив у силу І січня 1992 р.; 

1 Там само.- С. 24. 
2 Koral Henryk. О pelnomocnikach stron w procesie cywilnym і karnym we 

Francji // Palestra.- 1924.-2.- S. 56. 
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- Закон про судових експертів від 29 червня 1971 р.; 
- Декрети, які регламентують розміри мита і тарифів, що стя-

гуються: 

• судовими виконавцями- Декрет від 12 грудня 1996 р.; 
• судовими секретарями -Декрет від 29 квітня 1980 р.; 
• нотаріусами-Декрет від 8 березня 1978 р. 
Загальна характеристика сучасного французького цивільного 

процесу. Представництво в цивільному процесі Франції здійсню
ється адвокатами і судовими представниками. Адвокат виконує 
подвійну функцію: консультативну, оскільки висловлює свою дум
ку і надає поради, та захисну - забезпечує захист своїх довірите
лів, виступає від мені однієї сторони. 

Адвокат не заміняє в цивільному процесі сторони. Він лише до
поматає стороні і суду в розв'язанні правового спору. Коли ж мова 
йде про апеляційну і касаційну інстанції, то тут судовий представ
ник представляє свого клієнта. Адже тільки адвокат касаційної ін
станції може подати касаційну скаргу, а його участь у провадженні 
справи є обов'язковою. Будучи допоміжними співробітниками юс
тиції, судові представники цих судових інстанцій представляють 
сторони перед Цивільним трибуналом і Апеляційним судом. 

Участь їх у цих судах є обов'язковою. Вступ третіх осіб у цивіль
ний процес здійснюється знову ж таки через цих судових представ
ниКІв. 

До 1972 р. людина, яка зверталася в суд, повинна була користу
ватися послугами судового представника і адвоката. Цей дуалізм 
було ліквідовано. Тепер клієнт не платить два рази, хоча практика 
показує, що незалежно вщ цих змш оплата судового представника 

значно зросла. 

Відносини між судовими представниками й довірителями в ци
вільному процесі Франції rрунтуються на договорі доручення, 
який виникає після добровільного прийнятrя на себе адвокатом 
виконання функцій представництва в цивільному процесі за відпо
відну винагороду. 

Повноваження на ведення справи в суді, як правило, мають ра
зовий характер і видаються довірителем на здійснення представ
ництва в усіх стадіях судочинства чи лише в суді першої інстанції. 
Отже, судовий представник не може виконувати nроцесуальні дії 

за межами наданого йому доручення. 

Види судового представництва. Сьогодні судове представни
цтво у французькому цивільному nроцесі, в силу якого одна особа 
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(представник) вчиняє процесуальні дії від імені іншої особи (дові
рителя), може бути основане на: 

законі (представництво законне); 
- договорі (договірне nредставництво). 
І. Законне представництво в основному врегульовано нормами 

матеріального права і в самостійний інститут у процесуальному 
праві не виділяється. 

2. Договірне представництво. Відповідно до ЦПК сторони мо
жуть захищати свої права в процесі самі, за винятком випадків, 
коли закон прямо вимагає від сторони мати свого представника 
(ст. 18 ЦПК). Таке представництво обов'язкове в трибуналах вели
кої інстанції і в апеляційних судах. Сторони вільні у виборі свого 
представника, існує обмеження тільки щодо кількості таких пред
ставників: тільки один представник (фізична особа або юридична) 
(ст. 414 ЦПК). 

Така вимога закону випливає з подальшого змісту процесуаль
них дій: вручення судових актів і документів передбачає одного 
представника. 1 

Повноваження на судове представництво означає право і обов'я
зок здійснювати процесуальні дії від імені довірителя (ст. 411 ЦПК). 

Судовий представник повинен пред'явити документи, що під
тверджують наявність таких повноважень (ст. 416 ЦПК). 

Судовий представник розглядається судом і протилежною сто
роною як такий, який уповноважений на вчинення розпорядчих 

дій: відмовлятися від позовних вимог або їх визнавати, приймати 
пропозиції або самому пропонувати (ст. 417 ЦПК). 

Перед клієнтом адвокат несе відповідальність за неналежне ви
конання своїх обов'язків. Якшо адвокат підпише певну утоду, не 
узгодивши ії умови з клієнтом, то в судовій практиці це розціню
ється як недбале виконання своїх обов' язків. За перевищення своїх 
повноважень представником на адвоката можуть покладатися су

дові витрати (ст. 697 ЦПК) та відшкодовуватися невиправдані ви
трати по справі (ст. 698 ЦПК). 

Адвокат відповідає за збитки, які можуть мати місце внаслідок 
його невиконання або неналежного виконання судового представ
ництва. Представник відповідає за передоручення ведення справи 

іншій особі, якщо він не мав на це згоди сторони. 

1 Ешсеев Н. Г. Цит. праця.- С. 524. 
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Довіритель зобов'язаний виконати обов'юки перед довіреним і 
сплатити винагороду. Представництво припиняється достроково 
відкликанням доручення довірителем. 

Повноваження на представництво адвоката поширюється на усі 
процесуальні дії. Він, зокрема, має право пред'являти позов в інте
ресах довірителя~ позивача по справі. В цьому разі предмет позо
ву і коротке його обrрунтування завотовується у судовій повістці, 
яка вручається судовим виконавцем відповідачеві із запрошенням 
прибути до суду. 

З пред'яленням позову у Цивільному трибуналі відповідач при
значає свого судового представника, останній зобов'язаний повідо
мити про своє призначення представника позивача. 

Представник позивача після спливу певного строку має право 
звернутися до канцелярії суду із заявою про внесення справи до 
реєстру, у якій викладає зміст позовних вимог, шо означає при
йняття ії до судового розгляду. Він також клопоче про призначен
ня члена Цивільного трибуналу для нагляду за ходом процесу. 

Після цього представники сторін мають дати пояснення по 
справі. Для цього представник позивача звертається до представ
ника відповідача з вимогою з'явитися до суду для давання по
яснення і одночасно передає суду свої письмові міркування на 
обгрунтування позовних вимог, їх підсудності й розміру. Пред
ставник відповідача в передбачений строк мас подати свої пояс
нення на позовну вимогу. Представники сторін можуть вносити 
доповнення і зміни до поданого позову та пояснення на позов. 
У nідготовчій стадії процесу можуть уточнюватися позовні ви

моги, висловлюватися заперечення проти них, додаватися нові й 
замінюватися наявні в справі документи, може бути порушено 
клопотання заяви про відводи, допит свідків, одержання висновків 
експертизи, про закінчення справи мировою угодою тощо. 

Узагальнені міркування по справі висловлюються в письмовій 
формі, якими завершується стадія підготовки. Представники сто
рін зобов'язані подати їх у трибунал протягом десяти днів до су
дового засідання. 

У судовому засіданні Цивільного трибуналу представники сто
рін дають в усній формі завершальні пояснення по справі, а після 
доповіді члена трибуналу беруть участь у дебатах. 

Першим виступає nредставник позивача, за ним ~ представник 

відповідача. На їх клопотання суд може дозволити виступити їм 
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ще раз. Коли участь у справі бере третя особа із самостійними ви
могами, право на nерший виступ має їі представник. 

Представники сторін можуть nорушувати питання про надання 

відстрочки виконання рішення, про його тлумачення, про виправ
лення описок і помилок та брати при цьому участь. 

Для захисту прав сторін і третіх осіб адвокати Франції можуть 
використати звичайні способи оскарження судових рішень - апе
ляцію та надзвичайні засоби оскарження - касацію, змістом якої є 
клопотання про перегляд рішення, прохання третіх осіб про скасу
вання рішення, про притягнення суддів до цивільно-правової від
nовідальності зі скасуванням судового рішення. 

Для реалізації повноваження на апеляційне оскарження рі
шення представником сторони чи третьої особи використовується 
повістка, в якій апелянт повідомляє відповідача про подання апе
ляції по справі, про виклик його в апеляційний суд у порядку, 
аналогічному при пред'явленні позову. У повістці зазначається 
рішення, яке оскаржується, а також, хто виступатиме в апеляцій
ному суді представником. До повістки можуть вноситися й мо
тиви апеляції. На представника апелянта покладається також 
обов'язок оформити апеляцію, шляхом внесення їі протягом мі
сячного строку до списку справ апеляційного суду. За недодер
жання цього обов' язку повірений апелянта може бути оштрафо
ваний і зобов'язаний відшкодувати завдані збитки. Протягом 
зазначеного строку повірений апелянт може подавати питання 
про притягнення до участі в апеляційному nровадженні інших 
відповідачів. 

Представник протилежної сторони може подати зустрічну апе
ляцію, а представник третьої особи - евентуальну - у будь-якій 
стадії апеляційного провадження. 

Представник апелянта може ставити питання про скасування чи 
зміну судового рішення або окремої його частини. Оскільки апе
ляційний суд діє в межах апеляційної скарги, нею визначаються 
рамки діяльності апеляційного суду. 

Після внесення апеляції до списку справ, що підлягатимуть роз
гляду в апеляційному суді, представники сторін вправі обмінюва
тися процесуальними паперами. А в судовому засіданні при роз
гляді апеляції мають nраво на судові дебати. 

Представник апелянта у встановлений строк, зобов'язаний по

дати обгрунтування апеляції. Якщо він цього не зробить (не внесе 
апеляцію до списку справ аnеляційного суду), то повірений відпо-
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вщача може надІслати апелянту запрошення про явку до суд для 

давання пояснення. Коли і після цього не будуть лодані пояснення, 
то повірений ло закінченні 15-денного строку має право просити 
суд про винесення рішення по суті апеляції. Аналогічні наслідки 
настають і при неподанні пояснення з боку відповідача по апеля
ції. У подальшому правове становище представників сторін у про
вадженні апеляційного суду є аналогічним тому, як і в Цивільному 
трибуналі. 

Відповідно до процедури Касаційного суду сторони мають бути 
представлені у касаційному провадженні адвокатами, допущеними 
до ведення справ у Касаційному суді чи Державній раді, за винят
ком справ, порушених за касаційними скаргами прокуратури. На 
вади касаційного провадження подається скарга, яка, під затрозою 
визнання іІ недійсною, має бути підписана адвокатом скаржника, 
забезпечена сплатою штрафу на виnадок іІ відхилення і мати ко
пію для відповідача по касації, яка надсилається останньому су
дом. У касаційній скарзі адвокат обrрунтовує підстави незакон
ності рішення, що оскаржується, а коли цього не було зроблено, 
то обrрунтування заноситься до письмових пояснень. 

Адвокат (представник) сторони, яка подала касаційну скаргу, 

протягом шести місяців зобов'язаний під загрозою залишення іІ 
без наслідків подати суду детальні письмові пояснення і після цього 
стежити, щоб протягом двомісячного строку копії зазначених по

яснень були відправлені відповідачеві. Протягом чотирьох місяців 
після їх одержання адвокатом-представником відповідача може 
подати суду письмові пояснення на них. 

Після одержання цих пояснень або перебігу встановленого 
строку для їх подання касаційна скарга з усіма матеріалами надси
лається у відповідну цивільну палату Касаційного суду, голова 

якої призначає члена палати для підготовки доповіді на бюро 
Касаційного суду. Із моменту подання доповіді будь-які положен
ня він адвокатів сторін не приймаються. 

Згідно з принципом диспозитивності, доведення фактів покла
дається на сторони (ст. 9 ЦПК). У цьому плані вони повинні до
тримуватися норм, які стосуються як допустимості, так і належ 
ності (ст. ll ЦПК). 

Попри все сказане, суддя може сприяти і допомагати сторонам з 
мстою повного зібрання доказів по справі. 

У числі прав сторони в процесі (nраво на адвоката, право на 

оскарження тощо) особливе значення має принцип змагальності 
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(статті 14-17 ЦПК), тобто можливість кожної зі сторін обговорю
вати та оспорювати претензії протилежної сторони, причому така 
можливість має значення як для сторін, так і для судді. Відповідно 
до цього принципу сторони мають право: 

- ознайомлення з претензіями протилежної сторони (ст. 14 
ЦПК). У разі неявки однієї зі сторін рішення ухвалюється заочно, 
причому вступають у дію особливі правила; 

- доступ до матеріалів, що їх надає протилежна сторона ( озна
йомлення з матеріалами). 

Суддя виступає в ролі гаранта права на створення умов і 
можливостей використання принципу змагальності сторін у про
цесі. 

Таким чином, підготовча стадія цивільного процесу приводить
ся у відповідність до універсальної моделі справедливого розгляду 
справ, яка випливає не лише з дотримання основоположних прин

ципів, закріплених у ЦПК, а й з дедалі більшого впливу Європей
ської Конвенції про захист прав людини на французький цивіль
ний процес, зокрема впливу ст. 6 Конвенції.' 

Припинення повноважень судового представника. Повнова
ження судового представника припиняються після розгляду спра
ви в апеляційній інстанції, де судовим представником мусить бу
ти адвокат особливої категорії. Довіритель вправі відкликат» свої 
пов»оваження на будь-якій стадії і на будь-якому етапі судового 
розгляду справи, при цьому він попереджає суд і протилежну 
сторону про свій намір і просить суд подбати про призначення 
іншого судового представника, якщо за законом не може само
стійно вести справу (ст. 418 ЦПК). 

Аналогічно і у випадку, коли представник має намір припинити 
свої повноваження: він попереджає суд, клієнта і протилежну сто
рону (419 ЦПК). У справах, в яких участь адвоката є обов'язковою, 
він знімає із себе повноваження представника тільки тоді, коли в 
справі з' явиться інший адвокат. 2 

· 

1 Вишневські Лоранс. Основні процесуальні принципи згідно з Європей~ 
ською конвенцією про захист прав людини та французьке судове право // 
Юридична та судова лракrика у Франції. Форми оскарження. Доетул до nрава. 
Основні принципи nроцесу // Збірка документів французько-українського 
технічного співробітництва.- .N!::! 4.- Київ.- Б. р. в.- С. 151. 

2 Елuсеев Н. Г. Цит. праця.- С. 527. 
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Перевірте свої зпаппя 

1. Охарактеризуйте французький цивільний процес у середні віки. 
2. Назвіть причини, які спонукали у період середньовіччя французькі 

суди допускати участь у процесі судов их представників. 

3. Хто міг бути судовим представником у цивільному процесі за часів 
Великоі французько] революції? 

4. Коли було відновлено у Франції інститут судового представництва 
в цивільному процесі? 

5. Коли прийнято у Франції новий ЦПК? 
б. Назвіть, крім ЦПК, джерела цивільно-процесуального законодав

ства Франції. 

7. Які є види судового представництва в цивільному процесі за нині 
чинним ЦПК Франції? 

8. Яку відповідальність несуть судові представники у цивільному 
процесі перед своїм довірителем? 

9. Охарактеризуйте особливості участі адвоката в цивільному процесі 
на підготовчій стадії. 

7. Питання прав людини та участі адвоката 
у кримінальному процесі Франції 

До історії крюtінаqьного процесу Франції: Основною формою 
процесу у всіх судах у ХІ і на початку ХІІ ст. був обвинувальний 

процес. Характерним для нього було: однаковість судової процеду
ри в кримінальних і цивільних справах. 

Сторони мали рівні процесуальні права. При засудженні карався 
обвинувачений, при виправданні покарання, що загрожувало об
винуваченому, застосовувалося до обвинувача. Суд виходив з 
того, що відсутність у скаржника доказів на підтвердження вини 
обвинуваченого, означало, що обвинувачення було висунуто без
ПІДставно. 

Повна рівнkть нроцесуальних прив і обов'язків виявлялася і в 

тому, що у разі відкладення справи обвинувач і обвинувачений 
підпадали під один і той же режим. Наприклад: повинні були 

пред' явити поручительство; якщо обвинуваченоІ·о ув' язнJова.rІи, а це 

було нормою nри тяжких злочинах, то ув'язнювали і обвинувача. 

У ее це робилося для того, щоби не допустити можливості, аби од

на сторона могла штучно створити докази щодо сторони, яка пе

ребувала в ув'язненні. 
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Сторони особисто вели процес, роблячи різні заяви та спросту
вання. Рішення виносилися на підставі пред'явлених сторонами 
доказtв. 

У ході процесу слід було суворо дотримуватися встановлених 
процедурних форм. Найменший відступ від них вів до програшу 
справи. Хто не за правилами звинувачував, з порушенням встанов

лених форм, той утрачав право на обвинувачення; хто неправиль
но спростовував обвинувачення, той вважався таким, що відмовив
ся від захисту, і суд його засуджував. Це правило зберігалося всу

довій практиці в XIII-XIV ст. 1 

Обвинувачем міг виступати сам потерпілий або близькі його 
родичі; за образи дружини міг виступати обвинувачем - чоловік. 
В одних кутюмах допускались більш віддалені родичі, в інших -
подавався точний перелік таких осіб. Загальне правило було одне
обвинувачем могли виступати тільки родичі. 

Судове представництво обвинуваченого в кримінальних спра
вах не допускалося взагалі. Захисту в сучасному розумінні не іс
нувало. Сторони могли користуватися порадами так званих avaпt

parliers або навіть суддів. 
Порядок виклику до суду залежав від соціального становища 

особи. Якщо це був дворянин, суд зобов'язаний був надіслати 
йому повідомлення через рівних йому осіб за 15 днів. Коли сто
сувалося підданих, їх викликали напередодні суду або навіть того ж 
дня. 

Обвинувач формулював обвинувачення і зобов'язувався його 
довести. Якщо обвинувачений визнавав обвинувачення, то дово
дити не було потреби. Основним правилом для обвинуваченого 
було негайно і детально за встановленою формою заперечувати 
обвинувачення: слово за словом (de verbo ad verbum). 

Якшо обвинувачений обвинувачення не визнав, обвинувач пред
ставляв свідків або викликав обвинуваченого на поєдинок. Але 
обравши один шлях, наприклад, представлення свідків, він не міг 
обрати поєдинок. 

Свідків вимагалося не менше двох. Протилежна сторона могла 
заявити відвід свідкам. Не могли бути свідками сторони ії родичі, 
діти, слуги і т. п2 

1 Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголовно-процессуального пра
ва.-Т. 1.-М., 1!}57.-С .. І87. 

2 Чельцов-БЄбутов М. А. Цит. nраця.- С. 189. 
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Проведення поєдинку підпорядковувалося встановленим формам 
його проведения, хоча окремі риси з плином часу змінювалися. 
У ХІ-ХІІ ст. сеньйори на поєдинку билися верхом на коні при 

повному озброєнні, голова була прикрита шоломом. Тільки прості 
люди билися палками і з неприкритим обличчям. Але коли звину
вачували рицаря в низькому і ганебному проступкові, він повинен 
був битися як селянин. 

Сеньйори ніколи не були обвинувачами щодо своїх підвладних 
людей, самоуправно вирішували стосовно них. Для сеньйора було 
принизливим викликати просту людину на поєдинок, адже він мав 
би битися палками, а не зброєю. Коли ж селянин обвинувачував 
благородного шляхтича, то звичаї вважали допустимим дозволити 
йому захищатися наявною в нього зброєю. 
У ряді випадків сторони могли замість себе на поєдинок ви

ставити своїх представників (avoues). Такий привілей мали ду
ховні особи, жінки, діти, особи, яким було понад 60 років, каліки. 
У деяких судах (як світських, так і духовних), існували штатні 
платні бійці (campioпes). Такому переможеному на поєдинку бій
цеві відрубували кість правої руки. Результат поєдинку вирішу
вав справу: переможений визнавався неправим і засуджувався до 
відповідного покарання. Якшо переможеним був обвинувачений 
у злочині, то його після поєдинку негайно волокли до шибинеці 
і вішали, а якщо він був уже мертвим, це ж саме імітували з 
трупом.' 

Заступників у nоєдинку обирали собі духовні особи, яким не 
можна було брати зброю до рук. Книга звичаєвого права Нормандії 
розnовідає про порядок nроведення поєдинку. Насамnеред, від об
винувача і обвинуваченого бралася застава, після чого затримува
ли обох і суд nризнавав сторонам чи їх представникам право боро
тися з собою або в такому праві відмовляв. У nризначений день 
фехтувальники щ:шбувалн до суду, озброєні відповідно до встанов
леного звичаю, пщступне nорушення цих nравил стороною тягло 

за собою програш справи й позбавлення по суду честі. Перед nо
єдинком фехтувальники присягали, що не будуть застосовувати 
чарів чи вживати інших недозволених заходів для здобуття nере
моги. Сторона, яка протрималася в бою до появи на небі зірок, 
вважалася переможцем.2 

1 Чельцов-Бебутов М. А. Цит. nраня.- С. І 90. 
2 Niemirmvski А. Цит. праця.- S. 170. 
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З розвитком монархічної влади nоєдинок nостуnово втрачав 
своє значення. Декрет 1168 р. значно зменшив кількість поєдинків 
у частині цивільних сnорів, а постановою Пилиnа Августа 1215 р. 
процес nоєдинку значно ускладнено і більш детально врегульо
вано. Зокрема, встановлено, що кожен мав сам брати участь у nо
єдинку, nредставників сторони могли взяти собі тільки за наяв
ності поважних nричин: фізична слабкість, досягнення 60 років, 
тяжке захворювання, неповнолітні до досягнення двадцятирічного 
віку, могли не nриймати nоєдинку жінки і духовні особи. Особи 
вищого стану могли наймати фехтувальника для rчасті в nоєдин
ку, а nрості люди мусили тільки самі брати участь. 

Заможні особи з часом не бажали щоразу наймати собі в обо
рону фехтувальника, а наймали на nостійно захисників, яким на
давали в nостійну ренту нерухомість. Такий захисник-фехтуваль
ник складав nрисягу на вірну службу власникові нерухомості, 
зобов'язуючись у кожному необхідному виnадку ставати до nо

єдинку. 

Поєдинок не ставив метою установлення істини по сnраві. На 
стороні заможнішого і сильного завжди була nеремога. В 1260 р. 
Людовік Святий скасував у своїх землях судовий nоєдинок, хоча 
nоєдинок nроіснував ще до І 386 р. 

Проголошений вирок суду можна було оnорочити. Це означало, 

що обвинувачений вказував на його неnравильність, на нечесність 
тощо. Але це, у свою чергу, означало, що сторона викликала суддю 

на nоєдинок. Оnорочити вирок феодала міг тільки йому рівний, 
а не nростолюдин. Остаточно nоєдинок було заборонено ордонан

сом Людовіка ІХ в 1260 p.Z 
У кримінальному nроцесі широко використовувалися ордШІії. 

Навіть канонічне nраво неохоче від них зрікалося. Головними з 
них були: виnробування зимною і киn'яченою водою та розnече

ним залізом, рідко куском хліба і сиру, зовсім мало використову
вався такий сnосіб, як складання рук хрестом, і той, хто nершим 
оnускав руки від утоми, вважався nереможеним. 

Виnробування водою nроводили на річці чи в сnеціальному ба

сейні; на поверхню води клали людину, зв'язану мотузкою у зігну
тому положенні. Вважалося, що чиста вода не nриймає чистої 
nрироди людини, якщо вона раніше очистилася хрещенням, а по-

1 Niemirmvski А. Цит. праця.- S. 170-171. 
2 Чельцов-Бебутов МА. Цит. праuя.- С. 193. 
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тім заплямила себе брехнею. Тому винний у злочині буде викину
тий з води, невинний, навпаки, опуститься на дно. 

Виnробування гарячою водою проводилося таким чином. Після 
трьох днів нагляду за обвинуваченим його відводили до церкви, 
він вислуховував молитву і причащався, промовляв щодо nравоти 
своєї справи присягу, скріnлюючи Гі своїм підписом. Потім його 
підводили до посудини з гарячою воДою, в яку він занурював руку, 
руку загортали полотном, на якому ставили печатки з двох сторін. 

Протягом трьох днів людина перебувала під пильним наглядом, 
а після цього строку на площі перед церквою відбувався прилюд
ний огляд руки. Якщо судді оголошували, що рука не пошкодже
на, сторона вигравала справу. 1 

Із загального правила щодо обвинувального характеру процесу 
були окремі винятки. Так, у разі затримання злочинця на місці 
вчинення злочину процедура значно спрощувалася. Злочинець не 

мав права вимагати, щоби його направили на суд за місцем його 

проживання. Ніхто не виступав стороною обвинувачення проти 
сnійманого. Суд зобов'язаний був розглянути справу.' 

Ордонансом Людовіка ХІІ від 1498 р. уперше визначаються 
стадії кримінального процесу. Початковим актом було дізнання 
(infonnation), яке проводилося цілковито таємно. Матеріали ді
знання мали бути негайно вивчені су,ІЩею і скеровані прокурору 
для висновку. 

Після розгляду висновку прокурора суддя мав вирішити питан
ня про арешт обвинуваченого та його допит. 

З матеріалами дізнання не ознайомлювали обвинуваченого і по
терпілого. Після завершення дізнання суддя вирішував, у якій фор
мі проводити досудове слідство: в екстраординарному чи ординар
ному порядку з участю сторін. Ординарний процес завершувався 
публічним засіданням суду, в Якому заслуховувалися сторони, 
а також виступом королівського адвоката. 

Частіше усе-таки процес проводився екстраординарний. В ор

донансі наголошувалося на тому, що при веденні такого процесу 

не могли бути присутніми навіть секретар суду, сержанти, праців
ники в' язниuі, оскільки вони не складали спешальної присяги. 
В повній таємниці збиралися докази. 

1 Челщов-Бебутов М. А. Цю. праuя.- С. 195. 
' Там само.- С. 204. 
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Судова процедура розгляду справ залишалася давня франкська: 
справа порушувалася за наявності скарги потерпілого чи сторони 
або спадкоємців. Згодом з'являється тенденція необхідності пору
шувати справу і за відсутності скарги- в публічних інтересах. Такі 
справи порушував прокурор. Починається перетворення криміна
льного процесу з обвинувального характеру на інквізиційний. 
У карному процесі зберігалися деякі риси обвинувального про

цесу. Але незабаром домінуюче місце почав займати слідчий (роз
шуковий) процес. Характерними рисами слідчого процесу континен
тальних країн були: значна ініціатива судових органів у порушенні 
карного переслідування і розслідування справи (збирання доказів 
цими органами); негласність судочинства; писемність; обмежеНІІЯ 
процесуальних прав обвинуваченого.' 

За Кароліною обвинувачення висовувалося суддею від імені 
держави <<з обов'язку службю>. Слідство велося з ініціативи суду 
і не було обмежене термінами. Процес поділявся на три стадії: 
дізнання, загальне розслідування, спеціальне розслідування. Діз
нання полягало у встановленні факту вчинення злочину і підо
зрюваної у ньому особи. Загальне розслідування полягало в стис
лому допиті обвинуваченого про обставини справи і мало на меті 
уточнити деякі дані про злочин. Спеціальне розслідування перед
бачало детальний допит обвинуваченого і свідків, збір доказів 
для остаточного викриття злочину. 

Визнання обвинуваченим своєї вини розглядалося кращим дока

зом (regina probationum- лат. цариця доказу). Свідчення двох свідків, 
якщо свідчення збігалися, розглядалися як повний доказ. Один свідок 
подавав тільІ<И половину доказу. Обвинувачений не міг заперечувати 
свідчення свідків, якщо тільки йому не загрожувала страта. 

В інквізиційному процесі, що повсюди ширився у Франції з 
кінця ХІІІ початку XIV ст., основним елементом слідства було зі
знання ув'язненого, отримане під катуванням. У кінці XIV ст. пра
вила проведення катувань були закріплені в законодавчому поряд
ку. Екстраординарний процес вважався прерогативою суду вищої 
юрисдикції- як королівської, так і сеньйоріальної. 

Катування було заборонено застосовувати до окремих категорій 
осіб (для тих, хто мав фізичні вади, перестарілих, вагітних жінок і 
дітей та кліриків). 

1 Бостан Л. М .. Бостан С. К. Історія держави і права зарубіжних країн.
К., 2004.- с. 237. 
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Найбільш характерна ознака катувань - це наглядність. У Римі 
катування проводили на форумі з вільним доступом аудиторії, у 
середні віки встановлюється nравило про обов'язковість нагляд
ності катувань: «Катування здійснюється не таємно (in occulto), 
а відкрито і публічно (palam et publice )». 

Наприклад, в 1404 р. адвокат Жан-Жувеналь дез Урсен, прого
лошуючи в Паризькому парламенті промову про доnустимість за

стосування судового поєдинку нарівні з катуванням, використову
вав слово «битисЯ>> (se combattre): «Так само, як ми рішуче направ
ляємо людину на катування, виходячи з обставин справи і своїх 
підозрінь, ми можемо дозволити і судовий nоєдинок, оскільки зо
всім не гірше змагатися двом рівним (soy combatre parete а pareie), 
ніж зіткнутися на катуванні (soy combatre а \а gehine) ... ». 1 

Катування також розцінювалося як поєдинок судді і злочинця. 
Тільки адвокати і судді могли знати деталі проведення кату

вань. Було встановлено певні правила їх проведення, порушення 

яких могло бути підставою для апеляції. Так, невідома Маріон, 
дружина ув'язненого, в апеляції писала: «Його послали на кату
вання і катували настільки жорстоко (cгudeliter) і грубо (inhuma
niter), що кров текла зі всього його тіла, що здригалося». 2 

Процес катування відбувався неспішно: спочатку йшли погро
зи, обмін репліками між суддею і обвинуваченим. Щоб усе-таки 
перемогти обвинуваченого, судді інколи вдавалися до крайніх за
ходів - переламували руки, ноги, відривали статевий ор1·ан або за . . . 
НЬОГО П\ДВІШували ДО СТеЛІ ТОЩО. 

Отже, для французького інквізиційного процесу характерним 
було: 

І) суддя розпочинав початкове слідство ( information) зі своєї 
ініціативи, як тільки отримував інформацію про вчинення злочину 
або nри надходженні скарги від потерпілого (plaiпte ), або у зв' язку 
з внесенням подання nрокуратури; 

2) якщо початкове слідство дало підстави підозрювати обвину
ваченого у вчиненні злочину, суддя розпочинав допит підозрюва
ного (interrogation), причому намагався отримати від нього зізнання 
шляхом складання присяги; 

1 Тогоева О. И. Пьпка как состязание: преступник и судья nеред лицом 
толпь1 (Франция, XIV век) І Право в средневековом мире.- Санкт-Петербург, 

2001.-С. 71. 
2 Тогоева О. И. Цит. праня.- С. 72. 
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3) після допиту обвинуваченого суддя-слідчий поновлюван до
пит свідків, але тепер уже шд присягою, уточнюючи попередні 
допити. Такі показання свідок уже не міг змінювати чи від них 
відмовитися, оскільки це могло мати для нього негативНІ проце

суальні наслідки, настання відповідної кримінальної відповідаль
ності. Допит проводив суддя в присутності секретаря, таємно, за
стосовуючи ставку віч-на-віч у міру необхідності. 

Після завершення слідства справа персходила до прокуратури, 
яка складала свої пропозиції і персдавала справу до судді-рефе
рента, який ;(оповідав матеріали справи перед судом. Згодом перед 
судом вже ставав обвинувачений - для допиту й розгляду справи 

по суті. Доводи обвинуваченого суд досліджував таємно і у відсут
ності обвинуваченого. 

Суддя виносив вирок тільки на підставі матеріалів справи, не 
допитуючи свідків. Вирок міг були виправдальним, засуджуючим 
або таким, за яким призупинялася справа, коли для засудження чи 

виправдання не було достатніх доказів, проте суддя вважав, що 
стосовно обвинуваченого були докази підозрювати його у вчинен

ні злочину, за сьогоднішньою термінологією,- за недостатністю 
доказІВ. 

Оскаржувати такий вирок можна було до парламенту або до ни
зових судових ланок. Якщо до обвинуваченого застосовувалося 
катування, яке у Франції практикувалося до 1780 р., то апеляцій
ний розгляд такого вироку був обов'язковим; якщо його не оскар

жував обвинувачений, це мав зробити прокурор. 
Кримінальний процес Франції періоду Великої французької ре

волюціі: Інквізиційний процес у Франції існував до 1788 р.- до 
прийняття королівського едикту від 5 травня 1788 р., який на ви
могу громадської думки, під впливом теорій Вольтера і Мон
теск'є, запровадив ряд змін до процесу.' Але впровадження цих 
змін не відбулося, оскільки розпочалася Велика французька ре
волющя. 

Перед революційним законодавцем постало питання: яку за
проваджувати систему кримінального процесу? Перший тип про
цесу був відомий у Франції ще з часів германських завоювань у 
Галлії і протримався на цих землях до XV ст.- це процес обвину
вального типу, коли для порушення процесу зі скаргою виступав 

потерпілий чи його найближчі родичі. Процес був усний і гласний, 

1 Sli>vinski Stanislmv. Proces kamy. Cz~sc og61na.~ W., 1936.~ S. 30.-31. 
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вирок виносив суддя, обраний з народу, докази оцінював на під
ставі свого внутрішнього переконання. Другий тип процесу - про
цес інквізиційний, який існував у Франції на підставі ордонансів 
1498, 1539 і 1670 років. 

Критика старого феодального права велася з позицій теорії 
природного права. Феодальне право розглядалося як несумісне з 

законами природи і розуму. Проголошуються нові принципи 

права: свобода, власність, рівність у правах, законність. Про ін
тенсивність роботи французьких законодавців, наприклад, у пе
ріод революції свідчать хоча б такі факти: Установчі збори при
йняли 2557 законів і декретів, Законодавчі збори - 1172, Конвент-
11210. 1 

Французьке законодавство не обрало в чистому виді жодного 
типу процесу, але при здійсненні реформування кримінального 
процесу створило свій комбінований процес: поєднання засад ін
квізиційного і обвинувального процесів, а також запровадивши 
суди присяжних, які існували вже століттями в Англії. Такий про
цес у літературі називають змішаним. 2 

Суди присяжних спочатку у Франції (1791 р.) було запрова
джено у вигляді двох лав: великої і малої лави присяжних. Перша 
лава складалася з восьми присяжних, яка вислухавувала обви
нувача, свідків обвинувачення і більшістю голосів приймала рі
шення про віддання до суду обвинуваченого, про що був відповід
ний запис на акті обвинувачення. Лава присяжних, яка розглядала 
спра~у по суті, складалася з 12 присяжних та трьох професійних 
суддІВ. 

Після прийняття кримінально-процесуального кодексу 1808 р. 
суд присяжних зазнав значних змін, який уже відрізнявся від тако
го ж суду в Англії: скасовано було лаву присяжних, яка віддавала 
обвинуваченого до суду, а їі місце зайняла палата обвинувачень 
(chamber draccusation), яка існувала при апеляційному суді і скла
далася тільки з професійних суддів. Палата розглядала матеріали 
кримінальної справи на закритому засіданні без допиту свідків, 
лише заслуховувала прокурора. 

Роль головуючого у французькому процесі була іншою, ніж роль 
головуючого в англійському процесі: у французькому - головую-

1 Бать!Р К. И. История государства и права Франuии периода буржуаз
ной революции 1789-1794 rr.- М., 1984 .. - С. 51. 

2 Sliwinski StanislaY.'. Proces kamy. Cz<;sc og61na.- W., 1936.- S. 31. 
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чий наділений владою сам уживати заходів до встановлення істи
ни по справі, саме він проводить дослідження доказів, а не сторо
ни, як в англійському процесі. 

Якщо в Англії вердикт присяжних мав бути прийнятий одного

лосно, то у Франції вистачало більшості голосів. 
Нарешті, якщо присяжні в Англії мали відповісти не тільки на 

питання щодо вини обвинуваченого, а й щодо правової кваліфіка
ції дій, то у Франції присяжні мали давати відповідь на питання, 
які головуючий викладав у письмовій формі щодо вини, а вирі
шення правових питань у частині застосування права залишалося за 
професійними суддями. 

Такий процес запроваджувався на засадах: гласності, безпосе
редностІ, вільної оцінки доказів, порушення кримінального проце

су за наявності скарги, розгляду справ судом присяжних. 
Революційні зміни французького процесу мали вагомий вплив 

на кримінальний процес країн Європи: цей процес для багатьох 
держав став зразком для сучасного процесу. 

Кодифікація французького кримінально-процесуального законо
давства. Наполеонівська кодифікація основних гапузей права, в то

му числі і кримінально-процесуального, зумовила появу Кодексу 
Наполеона 1808 р. (Code d'instruction criminelle), дослівно: Кодекс 
кримінального слідства або КПК. Цей Кодекс діяв у Франції майже 
\50 років, до проведення нової кодифікації у 50-х роках ХХ ст. 

Основним джерелом сучасного кримінально-процесуального 
права Франції є КПК Франції (Code de procedure pienale), прийня
тий в 1958 р., вступив у силу 2 березня 1959 р. До КПК внесено 
багато змін і доповнень. Основні з них внесено законами: від 
17 липня 1970 р., від б серnня 1975 р., від 10 червня 1983 р., від 
б липня 1989 р., від 4 січня 1993 р., від 24 серпня 1993 р., від 
8 лютого 1995 р., від 15 червня 2000 р. та ін. 1 

Серед змін, внесених до КПК, важливе місце посідають зміни, 
пов' язані з впливом на кримінальний процес Франції Конвенції 
про захист прав людини і основних свобод, прийнятої в Римі 4 ли
стопада \950 р., яка стала своєрідною «Конституцією Європи». 
Франція ратифікувала Конвенцію ЗІ гру дня 1973 р. і відповідно до 
ст. 55 Конституції Республіки набула надзаконного характеру, хоч 
і не надконституційного. 

1 f)щеико К. Ф., Головко Л. В., Фили.нонов Б. А. УголовиьІЙ процесс за
паднЬІх rосуларств.- М., 2001.- С. 286. 

531 



Суди Франції у своїх рішеннях посилаються на норми Конвен
ції. Надання нормам Конвенції конституційності дозволяє грома

дянам звертатися до Конституційного суду держави з приводу по
рушення Конвенції. 1 

До того ж, Франція, окрім самої Конвенції, визнає дію на своїй 
території також додаткових протоколів Конвенції, зокрема в час
тині права громадян Франції звертатися зі скаргою до Міжнарод

ного суду у Страсбурзі. 
Загальні суди Франції здійснюють так званий конвенціо

нальний контроль, тобто контроль за відповідністю судових 
рішень вимогам Конвенції. Більш того, оскільки в Конституції 
Франції є ряд застарілих норм, які складалися ще в період 
1789-1946 рр., у разі необхідності конституційного тлумачен
ня цих норм Конституційна Рада Франції намагається їх тлума
чити широко, виходячи з духу норм Конвенції у частині прав 
людини. 

Практика Європейського Суду з прав людини впливає на розви

ток французького кримінально-процесуального права. Наприклад, 
рішенням Суду з прав людини від 24 квітня 1990 р. зроблено було 
висновок про неналежне врегулювання у французькому законо
давстві порядку прослуховування телефонних розмов як процесу

альної дії. Внаслідок цього оперативно було підготовлено і прийнято 

Закон від І О липня 1991 р. «Про перехоплення повідомлень, які 
передаються за допомогою засобів телекомунікації». На підставі 
цього Закону внесено доповнення ДО КПК.3 

Кримінально-процесуальне право Франції, окрім Конвенції, 
враховує також інші міжнародно-правові акти. Це, перш за все, 
Міжнародний пакт про громадянські права 1966 р., ратифікова
ний Францією 4 лютого 1981 р., Європейська конвенція про ви
дачу злочинців від ІЗ грудня 1957 р., Європейська конвенція 
про взаємну правову допомогу в кримінальних справах від 20 квіт
ня 1959 р., Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 
від 27 січня 1977 р., Європейська конвенція про відшкодуван-

1 Kuliesza Сеzшу. EfektywnoSC udzialu obrocy w procesie kamym w pers
pektywie prawnoporuwnawczej.- Zakamycze, 2005.- S. 204-205. 

2 Мерлен-Демартuс М Застосування Європейсько}' конвенції з прав лю
дини на національному рівні на прикладі Франції// Вісник конститупійного 
Суд,У україни.- 2002.- N• 4.- С. 50. 

· Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филu.монов Б. А. Цит. npauя.- С. 288. 
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ня збитків жертвам насильницьких злочиНІв від 24 листопада 
1983 р. та ін. 

Надзвичайно важливим для охорони прав особи в кримінальному . . . . 
процес! є шститут оскарження вироюв в Інтересах прав людини. 

Ця новація, що стала можливою в результаті обговорення 
в парламенті Закону від 15 червня 2000 р., базується на принци
пах правосуддя та справедливості, визначених Європейською 
конвенщєю про права людини. 

Засудження у Франції у кримінальних справах через порушення 
положень Європейської конвенції про права людини не впливало 
на силу вироку. Новий вид оскарження виправляє цю ситуацію і 
дає змогу переглянути справу, якщо р1шення, винесене на пору

шення Конвенції, потягло за собою з огляду на його характер чи 
тяжкість збитки, які не були відшкодовані шляхом справедливого 
задоволення. 

Рішення за скаргою приймається комісією у складі семи членів 
Касаційного суду, до якого звертався засуджений, Генерального 
прокурора при Касаційному суді або Міністра юстиції протягом 
року, в який було винесене рішення Європейського Суду з прав 
людини. 

Комісія розглядає скаргу у відкритому засіданні після доповіді 
радника та заслуховування сторін. Комісія приймає рішення про 

відхилення скарги або касації, причому щодо останньої справа на
правляється до суду такої самої приналежності й такого самого 

ступеня, як і суд, шо ухвалив перше рішення. 1 

Стаді!" французького кримінального процесу. Загальна харак
теристика окремих інститутів кримінального процесу Франції: 

З КПК Франції, злочинні діяння поділяються на три категорії: 
злочини. проступки і правопорушення. Залежно від цього і здійс
нюється провадження справ. 1) Справи про злочини проходять та
кі стадії: дізнання - порушення кримінальної справи - попереднє 
слідство- попереднє слідство 11 інстанції- судовий розгляд у суді 
першої ІНстанції у суді асизів - апеляційне провадження в суді 

1 Кавайес Жан. Види оскарження у кримінальних справах: апеляція та ка
саційне оскарження // Основні процесуальні принципи згідно з Європейсь
кою конвенцією про захист nрав людини та французьке судове право // 
Юридична та судова практика у Франції. Форми оскарження. Доступ до пра
ва. Основні принципи процесу /І Збірка документів франuузько-укра1"нського 
технічного співробітництва.- N!.' 4.- Київ.- Б. р. в.- С. 61. 
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асизів (з І січня 2001 р.)- касаційне провадження. 2) Справи про 
проступкн: дізнання - порушення кримінальної справи - судовий 

розгляд у виправному судІ - апеляційне провадження - касаційне 

провадження. 3) Справи про правопорушення: дізнання - пору
шення кримінальної справи - судовий розгляд у поліцейському 
суді- апеляційне провадження- касаційне провадження. 

Отже, Французький кримінально-процесуальний кодекс роз
різняє дві основні форми перевірки вчинення злочину: попереднє 
слідство (instruction) та дізнання (enquкte). У свою чергу, розріз
няють дізнання попереднє чи вступне (enquкte preliminaire) та 
дізнання в кримінальних справах, в яких підозрюваного затрима
но на гарячому. Ці види дізнання, як стадії процесу, вперше було 
закріплено законодавцем в КПК в 1957 р. 1 

Дізнання вступне можна охарактеризувати як дізнання, яке про
водиться за ініціативою самої поліції чи прокурора, офіцерами су
дової поліції чи П представниками. Предметом такого дізнання 
можуть бути усі заборонені законом дії: злочини, проступки, право
порушення. У процесі цього дізнання орган дізнання в принципі 
не вправі застосовувати примусові заходи, за винятком затриман

ня. Навіть обшук дозволяється проводити за письмовою згодою 
такої особи. КПК фактично мало чого з дізнання регулює: навіть . . 
порядок допиту на такому д1знаню регулюється встановленою 

практикою. 

У результаті проведення такого дізнання може настати пору
шення попереднього слідства або передача матеріалів до суду з 
безпосереднім викликом до суду правопорушника. Якщо справа 
заплутана або вчинено злочин, то в такому разі прокурор порушує 
попереднє слідство. 

Дізнання (enqukte de flagrance), подібно до вступного дізнання, 
проводиться поліцією. Для нього характерні такі ознаки: 

дії, які є предметом перевірки, мають бути закінченими; 
- дії, вчинені щойно; 
- безпосередньо після вчинення дії підозрювана особа пере-

слідується внаслідок реакції суспільства. Після підтвердження фак
ту вчинення злочину офіцер судової поліції негайно повідомляє 
про це прокурора. При цій формі дізнання дозволено застосовува
ти процесуальНІ заходи примусу. 

1 Machowska Aleksandra. Wojtyczek Krzysztof P~awo francuskie.- Т. 1.-- Za
kamycze, 2004.- S. 529. 
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З давнини у Франції адміністративна поліція діє як орган, який 
покликаний запобігати вчиненню злочинів, а судова поліція має 
завдання діяти вже після вчинення злочину. За обсягом своїх пов
новажень посадові особи судової поліції поділяються на: І) офіце
рів судової поліції, 2) агентів та їх помічників, З) чиновників і 
агенпв. 

Порушення кримінальної справи у Франції визнається окремою 

стадією процесу. Порушення кримінальної справи здійснюється 
після проведення дізнання. Порушити кримінальну справу може 
тільки прокуратура. Виняток становить право суду притягнути до 
кримінальної відповідальності за вчинення проступку чи правопо

рушення безпосередньо в судовому засіданні (статті 675-678 КПК). 
На стадії порушення кримінальної справи можуть прийматися 

прокурором також рішення: про відмову в порушенні криміналь
ного переслідування; умовна відмова в порушенНІ кримінального 
переслідування, коли прокурор, наприклад, поставив перед підо
зрюваним умову відшкодувати завдану шкоду; про застосування 
кримінально-правової медіації (мирного розв'язання). 

Цей вид рішення було запроваджено Законом від 2З червня 
1999 р. Прокурор, який вважає, що відкладення вирішення питан
ня про пересюдування може сприяти вщшкодуванню шкоди, при

пиненню конфлікту між потерпілим і підозрюваним, виправленню 
останнього, він може відкласти вирішення питання порушення пе

реслідування і при цьому: І) прокурор робить нагадування підо

зрюваному про його обов'язки, що випливають із 3акону; 2) може 
направити особу в санітарну, соціальну чи професійну зону; З) за
nропонувати йому привести своє правове становище у відпо
відність до закону; 4) запропонувати відшкодувати спричинену 
шкоду; 5) зі згоди сторін провести медіацію між підозрюваним і 
потерnілим.' 

Стадія попереднього слідства у Франції була закріплена вперше 
в Кодексі 1808 р. Саме французьке попереднє розслідування поро
дило появу історичної форми процесу, яку називають «змішаною», 
яка швидко поширилася на всю континентальну Європу. 

Найбільш формалізовано і детально врегульовано нормами 
права попереднє слідство. Для французького слідства досить харак-. . 
терним с ведення слІдства не усно, а письмово 1 таємно вІд сторІн, 

1 Гуценко К. Ф .. Го.'!Овко Л. 8., Фи.7юю1юв Б. А. УголовньІЙ nроцсес за
палньІх государств.- М., 2001.- С. 319. 
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хоча вже після реформ кримінального процесу 1993, 1995,2001 рр. 
ці ознаки мало помітні. 1 

Слідство може бути обов'язковим і факультативним: щодо вчи
нених злочинів - обов'язкове, при вчиненні проступків - факуль
тативне. 

Слідство проводить судця-слідчий, який не може за своєю ініці
ативою порущити попереднє слідство, а тшьки за поданням про

курора, у виглядІ так званого вступного оскарження. 

Попереднє слідство по першій інстанції проводить слідчий суд
дя. Закон наділяє його подвійним статусом: магістрату (члена су
дового корпусу) і властиво слідчого судці. Як магістрат він вхо
дить до скдаду трибуналу (ст. 50 КПК) і на нього повністю поши
рюється статус судців. Строк перебування на посаді магістрату не 
обмежений. 

Слідчим судцею член трибуналу призначається Президентом 

Франції за поданням Міністра юстиції. 
Формально тільки слідчий судця належить до органів поперед

нього слідства першої інстанції? 
Органом попереднього слідства другої інстанції є слідчі ка

мери, які до Закону 15 червня 2000 р. мали назву «обвинувальні 
камерю>. Організаційно ці камери входять до складу апеляцій
ного суду (ст. 191 КПК). Завершення попереднього слідства не 
обмежено строками, слідчий суддя сам має визначати їх. Що
правда, законодавець, із метою перешкодити невиправданому 
затягуванню розслідування законами від 4 січня 1993 р. та від 
15 червня 2000 р. установив, що розумними строками слідства 
вважаються: при розслідуванні злочинів - 18 місяців, проступ
ків- 12 місяців. 

Після закінчення попереднього слідства судця передає матеріа
ли справи прокурору, про що виносить постанову. Останній, ви
вчивши справу, приймає рішення про припинення справи або про 
передачу справи до суду. 

Попереднє слідство в другій інстанції має такі повноваження: 
І) розглядає скарги на постанови слідчого судці першої інстанції, 
2) розглядає питання про визнання певних процесуальних актів 
першої інстанції недійсними. 

1 Machowska Aleksandra, Wojtyczek Kгzysztof Prawo francuskie.~ N. 1.- Za
kamycze, 2004.- S. 532. 

2 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Фи:ш..щтов Б. А. Цит. праця.- С. 329. 
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Судовий розгляд кримінаqьної справи. Процесуальний порядок 

розгляду справ судами рІЗного рівня- різний. 
Суд асизів. Суд асизів є єдиним судовим органом, де беруть 

участь непрофесійні судді. 
КПК 1808 р. установив структуру суду асизів, подібну до анг

лійського суду присяжних, хоч і з деякими відмінностями. В той 
час суд асизів складався з двох цілком різних частин: палати ко
ронних суддів, які вирішували питання покарання, та лави 12 суд
дів (журі), які відповідали тільки на питання винуватості. 

Законом від 5 березня 1932 р. було змінено класичну форму 
суду асизів, поклавши на цей суд обов'язок приймати рішення 

спільно з професійними суддями також і щодо питання про при
значення покарання. 

Законами від 25 листопада 1941 р. та 20 квітня 1945 р. було уточ
нено, що присяжні судді мали приймати рішення тільки щодо 
вини обвинувачених, а призначення покарання здійснювати спіль
но з професійними суддями. Цей вид суду розглядає переважну 
частину кримінальних справ. Сьогодні суди асизів розглядають 
щорічно близько 3000 кримінальних справ на рік. 1 

Судовий розгляд у виправних і поліцейських судах. Поліцейський 
суд завжди складається з одного професійного судді. Що стосується 
виправних судів, то спочатку цей суд (до 1958 р.) розглядав справи 
в складі трьох професійних суддів, але після ряду змін до КПК 
майже 50% кримінальних справ, підсудних цим судам, розгляда
ються суддею одноособово.2 

Апеляційне оскарження вироків. Апеляція являє собою акт, 
яким особа, яка вважає, що їі інтересам завдано шкоди рішенням 
судового органу першої інстанції, звертається до апеляційного су
ду для перегляду або скасування рішення. 

Апеляція - це спосіб зміни судового рішення, при якому суд 
розглядає справу в цілому, як стосовно обставин і їх аналізу, так і з 
точки зору правових насшдюв цього розгляду. 

До прийняття Закону від 15 червня 2000 р. апеляція існувала в 
кримінальному праві тільки щодо справ про штрафи та дрібні пра
вопорушення. Під впливом Європейської Конвенції прав людини 
Закон від 15 червня 2000 р. запроваджує апелящю в справах про 
злочини. 

1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Фzmu .. нонов Б. А. Цит. праця.- С. 349. 
2 Там само.- С. 364. 
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У кримінальному процесі оскаржуватися в апеляцшному по
рядку можуть всі рішення, за винятком рішень про штрафи розмі
ром до !50 євро. 

Апеляція подається на остаточні рішення в процесі, але може 
подаватися також 1 на постанови попереднього стдства, якими 

порушується свобода обвинуваченого або які стосуються його заяв 
щодо здійснення прав захисту. 

Правом апеляційного оскарження користуються обвинуваче
ний, цивільний позивач щодо цивільних інтересів, орган, що ви
сунув позов, і прокурор або його представник щодо публічного 
позову. 

Термін оскарження, який становить десять днів (два місяці для 
апеляції Генерального прокурора), починається від дати винесен
ня рішення або його повідомлення обвинуваченому, якого судили 
заочно. 

Апеляційна скарга подається у формі заяви до канцелярії суду, 
який виніс рішення. Скарга підписується особою, яка П подає, або 
п. представником. Ув'язнений може подати скаргу керівникові пе
нпеншарного закладу. 

Перша апеляційна скарга на судове рішення вважається основ
ною. У принципі, становище апелянта не може бути погіршене 
тільки за його скаргою. Інші сторони також можуть звертатися до 
апеляційного суду. У такому випадку вони подають зустрічну апе
ляцію (або апеляцію у відповідь на основну). 

Термін оскарження і сама апеляційна скарга, в принципі, при
зупиняє виконання рішення. Сторона може подати апеляційне 
оскарження лише тоді, коли вона не повністю задоволена першим 
рІшенням. 

Апеляційна скарга в справах про правопорушення та проступки 
розглядаються виправною палатою апеляційного суду. Процес 
схожий з процесом у виправному суді. Радник подає усну доповідь 
про справу для інформування суду про матеріали справи. Після 
доповіді проводиться судове слідство, нри'Іому воно може не про
водитися, якщо свідки були допитані в першій інстанції. 

Апеляційний суд розглядає процесуальні порушення, якщо во
ни мали місце, і підтверджує або не підтверджує передані йому 
рішення, що належать до його компетенції. 

У разі скарги на процесуальні помилки суд може прийняти 
справу до свого провадження, тобто не відправляти матеріали суду 

першої інстанції і розглянути ії по суті. Хоча цим прискорюється 
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розгляд справи, але заявник позбавляється можливості скориста

тися другою судовою інстанцією. З іншого боку, прийняття справи 
в провадження неможливе в разі порушення судом першої інстан-

··· , . І 
ЦІl шдсудносп. 

Касаційне оскарження вироків. Можливість оскарження рі
шень суду присяжних, згідно із Законом від ] 5 червня 2000 р., 
являє собою визначну новелу сучасного кримінального процесу у 
Франції. 

Цей спосіб оскарження був запроваджений Конституцією пер
шої Республіки, але проіснував не більше як півроку з причини 
революційних подій. Були розроблені численні проекти такого 
оскарження в справах про злочини, як, наприклад, проект за Зако
ном Тубо на J 996 р. Ці проекти не могли реалізуватися через те, що 
суд присяжних складається з народних суддів і з палати присяж
них, які вважаються представниками французького народу, рішен
ня якого не могло ставитися під сумнів. 

Законодавець усе-таки надав перевагу проектам, які відповідали 
європейському духові оскарження судових рішень, згідно з яким 
особа, засуджена до найсуворіших покарань, що їх має наш юри

дичний арсенал, повинна мати право на повторний розгляд своєї 

справи. 

Касаційне оскарження має на меті довести, що оскаржуване рі
шення не відповідає праву. Касаційний суд не розглядає справу по 

суті. Факти, вміщені в оскаржуване рішення, розглядаються ним 
як остаточно доведені. Переглядається тільки законність правово
го аналізу, що з нього випливає. Касаційне оскарження не є, отже, 
третім ступенем правосуддя. Касаційний суд перевіряє правиль
ність застосування закону і забезпечує однакове тлумачення кри
мшального законодавства. 

При касаційному оскарженні вирізняють оскарження за загаль
ним правом, а також особливі види оскарження, як-от: касаційний 
протест в інтересах забезпечення єдності судової практики, реві

зійне оскарження та оскарження в інтересах прав людини. 
Оскаржувати в касаційному порядку можна судові рішення, ви

несені в останній інстанції, щодо яких законом прямо чи опосеред
ковано можливІсть такого оскарження не виключається. 

Касаційна скарга подається заінтересованими в ній сторонами 
в процесі: прокурором, засудженою особою, цивільним відповіла-

1 Каваєс Жан. Цит. праця.- С. 43-44. 
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qем щодо рІшень, якими визнається відповідальність осіб, за які 
- - . . . 
вш вІДпОвІДає, страховиками сторІн, касами соЦІального страху-

вання та автомобільним гарантійним фондом. 
Термін касаційного оскарження визнаqено у п'ять повних днів 

(три дні в термінових справах) від дня ухвалення оскаржуваного 
рішення або від дня повідомлення про нього. Прокуророві для ка
саційного оскарження надається десятиденний термін. 

Касаційне оскарження можливе в qотирьох випадках: 
• порушення закону; 
• некомпетентність або перевищення повноважень судового ор-

гану; 

• порушення процесуальних норм; 
• суперечність або відсутність вмотивування. 
Заявник подає касаційне оскарження судовому органові, яким 

винесене рішення в справі, і повідомляє інші сторони про оскар
ження в триденний термін. У десятиденний строк заявник повинен 
подати до канцелярії цього ж суду заяву із викладом своїх доводів 
або скарга подається безпосередньо до касаційного суду. В заяві 
наводяться підстави для оскарження, при цьому не допускається 

висування доводів фактичного характеру, доводів про обставини, 
які не аналізувалися судом, який розглядав справу по суті, та до
водів, якими порушується сила судової постанови. 

Сторони, представлені в касаційному суді адвокатом, який ви
ступає після представлення справи радником-доповідачем. 

Касаційний суд усуває не всі порушення, а лише суттєві проце
суальні порушення або такі, які завдають шкоди інтересам заявни
ка. Суд може також застосувати принцип покарання, призначеного 

при помилкавій кваліфікації скоєного, але яке відповідає санкції 
закону при правильній кваліфікації, і відхилити оскарження. 

Касація може бути qастковою, якщо вона стосується частини 

судового рішення, або повною, якщо суд, якому справу направле

но на новий розгляд, повинен перевірити усе рішення. Оскільки 
касаційний суд розглядає правові аспекти, а не суть справи, то 
його рішення не підміняє скасоване, а всю процедуру аналізує суд, 
якому він направляє справу на новий розгляд. Рішення про відміну 
може не супроводжуватися направленням на новий розгляд, якщо 

немає предмета розгляду (амністія, спростування мотивів тощо). 
Однак не всі види оскарження відповідають наведеній моделі. Де
які з них мають «гібридний>> характер у тому сенсі, що суд може 
бути змушений сам переглянути справу по суті, і всі види оскар-
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ження відкриті, якщо рішення має силу судової постанови до ії 
вступу в законну снлу. 1 

Європейська конвенція з прав людини і права громадянина за 

кримінальним процесом Франціі: Сучасне кримінально-процесу
альне законодавство Франції є достатньо гуманним. Це проявляється 
передовсім у значній кількості норм, які стосуються судового за
хисту особи. Так, у ст. 137 записано: «Особа, притягнута до роз-. . . . . 
гляду, залишається вшьною, окрІм випадюв, коли в Інтересах сЛІд-

ства або як захід міри безпеки (Закон від 4 січня 1993 р.) вона під-. . 
дається судовому контролю чи у виглядІ винятку пом1щається 

в тимчасове ув'язнення»2 

Узагалі науковці відзначають, що зміни багатьох норм криміналь
ного процесу Франції, проведені законами від 17 липня 1970 р., 
від 6 серпня 1975 р., від 10 червня 1983 р., від 6 липня 1989 р., від 
4 січня 1993 р., змінили значну кількість інститутів кримінального 
процесу до невпізнанності. Судовий контроль, запроваджений як 
альтернатива тимчасовому попередньому ув'язненню, змагальний 

порядок прийняття рішення про саме тимчасове ув' язнення, поява 
прав~ затриманого на побачення з адвокатом, розширення прав 
сторІн на оскарження рІшень оргаюв дІзнання та сЛІдства, визнан

ня недійсними процесуальних дій, проведених з порушенням за
кону,- ось деякі з новел кримінального процесу Франції, які без

посередньо стосуються процесуального становища ПІдозрюваного, 

обвинуваченого і підсудно го та захисника. 3 

За КПК Франції, слідчий підпорядковується не прокуророві, а 

апеляційному суду. Він не зобов'язаний виконувати вимоги про
куррра. Слідчий суддя, який має намір застосувати до особи як 
запобіжний захід утримання під вартою, зобов' язаний попередити 
обвинуваченого про його право на надання йому часу для підготов
ки до захисту, а також про право мати захисника. В порядку обміну 
думками слідчий суддя вислуховує вимоги прокурора, зауваження 
обвинуваченого та його захисника (ч. 2-4 ст. 145 КПК Франціі). 

За підсумком обміну думками слідчий суддя приймає рішення 
про застосування тимчасового арешту чи обирає інший запобіж
ний захід. При цьому обмін думками має відбуватися в умовах 

1 Каваєс Жан. Цит. праця.- С. 52-53. 
2 Уголовно-процессуальньJЙ кодекс Франции.~ М., 1996.~ С. 73~76. 
3 Головко Л. В. Предисловие к УПК Франции // Уголовно-процессуаль

ньІЙ кодекс Франции.- М., 1996.- С. 7. 
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змагальності. Якщо під час аналізу протоколу обміну думками буде 
зроблено висновок, що такий обмін не був змагальним, постанова 
слідчого судді про арешт підлягає скасуванню. 

Характерною ознакою КПК Франції є те, що тягар доказування 
лежить не на прокуророві, а на обвинуваченому (з низки категорій 
кримінальних справ). Обвинувачений має доводити свою невину
ватість, а також наявність пом' якщуючих вину обставин, хоча для 
КПК Франції характерним є принцип презумпції невинуватості. 
КПК Франції значно розширює права затриманого. Останній 

після 20 годин з часу його затримання вправі зустрітися з адвока
том і протягом ЗО хвилин провести з ним розмову. Письмові за
уваження адвоката підшиваються до протоколу. Разом із тим адво
кат позбавлений знайомитися з протоколом затримання чи слідчими 
матеріалами. З окремих категорій кримінальних справ (участь в 
організованій злочинній групі, бандитизм, рекет, сутенерство) 
зустріч обвинуваченого з адвокатом може відбутися тільки через 
36 годин із часу затримання обвинуваченого. 

Кримінально-процесуальний кодекс містить дуже обмежувальні 
положення щодо прав поліції та жандармерії з метою захисту сво
боди громадян. 

Контроль та перевірка особи можуть здійснюватися лише за 
певних обставин і не надаються на вільний розсуд служб дізнання. 
Такі заходи можуть проводитися у випадках: 

- якщо є ознаки, що особа скоїла або намагалася скоїти, або ж 
готується до скоєння правопорушення, або, скажімо, може надати 
відомості, корисні для розслідування, або цю особу розшукує суд; 

- на вимогу прокурора в рамках певної політики боротьби ЗІ 
злочинністю; 

-із метою запобігання порушенню громадського порядку. 
У разі затримання з метою перевірки особу інформують про їі 

право повідомити прокурора, причому прокурор інформується 
обов' язково, якщо такий захід уживається щодо неповнолітніх. 

Зазначені заходи, передбачені статею 78-l і наступними стаття

ми Кримінально-процесуального кодексу, перебувають під конт
ролем Прокурора Республіки, а він - як член судового корпусу -
є гарантом свободи особистості (ст. 66 Конституції 1958 р.). 

Таким чином забезпечується дотримання принципів, виголоше

них у статті 5 Європейської Конвенції про захист прав людини. 
Затримання застосовується тільки до підозрюваних (стаття 5-l с, 

Європейської Конвенції} 
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При застосуванні таких заходів, які більшою мірою, ніж персвір
ка особи, порушують свободи, Прокурор Республіки повинен 
бути поінформований від самого початку затримання. У даному 
випадку йдеться про можливість затримання невинної людини. 

Затриманий також повинен бути повідомлений від самого по

чатку затримання про характер правопорушення, що розсшдуєть

ся, і в цьому плані французький кодекс відповідає статті 5-2 Єв
ропейської Конвенції. Затриманому також повідомляється про 
його право не відповідати на запитання, право зустрітися з адво
катом ще до допиту в суді, причому це робиться зрозумілою для 
особи мовою. 

Процес слідства тепер має змагальний характер: слідчий суддя 
може проводити слідство тільки після того, як заслухає зауважен
ня особи або надасть їй таку можливість, прицьому особа користу
ється допомогою свого адвоката, якому надається право ознайоми

тися з матеріалами справи (стаття 80-1 КПК). 
Слідство призначається щодо особи, стосовно якої існують сер· 

йозні ознаки того, що вона могла брати участь особисто або як 
співучасник у скоєнні правопорушень: у цьому відношенні по
відомлення підслідного має відтепер докладний характер відпо
відно до статті 6-3 Європейської Конвенції. 

Слідчий суддя може проводити слідство тільки після виклику 
адвоката обвинуваченого і з дотриманням мінімального терміну, 
вередбаченого законом, а також із наданням адвокатові можли
вості вільно і безпосередньо ознайомитися з матеріалами слідства. 
У такий спосіб забезпечується принцип змагальності та права 
захисту. 

Щодо сторін, то вони мають лише опосередкований доступ до 
матеріалів справи, причому це не вважається несумісним із стат
тею 6, п. І Європейської Конвенції (вирок Європейського Суду з 
прав людини від 19 грудня 1989 р.). 

Слідчий суддя має право на вивчення будь-яких предметів та на 
виїзд на місце злочину. У разі проведення слідчого експерименту 
обов'язковою є присутність обвинуваченого та його адвоката для 
забезпечення засади змагальності. 

Слідчий може застосовувати заходи процесуального примусу 
тільки в кримінальних та виправних справах, причому в останньо
му випадку тшьки, якщо покарання за правопорушення сятає трьох 

або навіть п'яти років, коли йдеться про посягання на майно. Від
повідне рішення приймається лише в таких випадках: 
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-- якщо це єдиний спосіб захистити слідство; 
- якщо це єдиний спосіб захистити особу чи забезпечити їі явку 

до правосуддя; 

- якщо це єдиний спосіб покласти край надзвичайним і трива
лим порушенням громадського порядку; 

-якщо це єдиний спосіб покарати підслідного за навмисне ухи

ляння від обов'язків за судовим контролем. Рішення про попе
реднє ув'язнення може бути ухвалене тільки на після змагальних 
дебатів. Суддя з питань свобод та ув'язнення викликає обвинува
ченого, за необхідності разом з адвокатом, і повідомляє про його 
право вимагати надання йому необхідногО часу для підготовки за
хисту, як цього вимагає Європейська конвенція. У разі подання 
такої вимоги особа може бути ув'язнена на термін не більше чоти
рьох робочих днів (дотримання розумного терміну, як проголошує 
Європейська конвенція). 

Передбачене апеляційне оскарження судових постанов, винесе
них слідчим суддею; у такому разі Слідча палата оцінює обгрунто
ваність рішення слідчого судді, як це робить будь-який апеляцій
ний орган у двоступеневій судовій системі. 

Передбачене також оскарження у вигляді подання про визнання 
недійсними дій слідчого судді, проведених із порушенням проце
суальних норм, закріплених законодавством. 

На завершення слід зазначити, шо провадження, здійснюване 
слідчим суддею зпдно з останніми законодавчими актами і, зок
рема, Законом від 15 червня 2000 р., надає справжні гарантії до
тримання свобод і прав громадян, передбачених Європейською 
конвенцією, зберігаючи при цьому ефективність роботи слідства; 
нині воно відповідає вимогам справедливого процесу, визначеним 
Європейським Судом із прав людини. 

Сьогодні у Франції фактично втратили свою актуальність пи
тання про ліквідацію інституту слідчих суддів. Радше, ці дебати 
пов' язані з характером окремих справ, які нещодавно розсліду
валися у Франції, а не з самим інститутом слідчого судді, як ори
гінальною складовою процесу, який забезпечує проведення слід
ства незалежним суддею, що гарантує дотримання особистих 
свобод. 

Слідчий суддя одноосібне вирішує, що слідство завершене (із 
застереженням щодо граничних строків, про які вже йшлося) і що 
він може передати справу Прокуророві Республіки для ухвалення 
ним рішення про припинення справи чи про передачу їі до суду. 
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Слідчий суддя не зобов' язаний дотримуватися висновків про
курора і може навіть обійтися без них, якщо він не поспішає їх на
дати, що може траплятися в незручних справах. 

Проте широка свобода дій слідчого судді обмежується вимогою 
щодо дотримання принципів законності та етики. Обов'язки слід
чого судді сформульовано таким чином, що вони тісно пов'язані з 
нормами Конституції Франції та основними положеннями Євро
пейської конвенції1 Головними обов'язками слідчого судді є: 

І. Дотримання норм законності. Такі норми мають на меті, як 
уже зазначалося, щодо всіх дій судді гарантувати: права захисту і 
сторін. Від початку слідства особа має право на допомогу адвоката 

та на ознайомлення з матеріалами справи. Слід зауважити, що за
хист, як і всі сторони слідства, має право вимагати від судді про
ведення дій, яю вважаються захистові доцільними для слідства, 
а суддя зобов'язаний надати відповідь на такі вимоги, у разі відхи-. . . 
лення вимоги вІДповІДна сторона може оскаржити це рІшення 

(рівність засобів у сторони обвинувачення й захисту відповідно 
до Європейської конвенції). 

2. Слідчий суддя має дотримуватися певних граничних строків 
розслідування (статrі 82-1, 221-2 КПК) із метою не виходити за 
межі «розумних строків», передбачених Європейською конвен
ЦІєю про захист прав людини. 

З. Прозорість процесу: усе провадЖення ведеться в письмовому 
вигляді, щоб можна було перевірити правомірність слідства. Анало

гічним чином, передбачені численні формальності для затвердження 
дій судді, принаймні стосовно дій, передбачених законом. 

4. Проведення слідства в інтересах обвинувачення і виправдан
ня: слідчий суддя не є органом переслідування, він зобов'язаний, 
зокрема, перевірити виправдувальні докази, які можуть бути нада
НІ захистом. 

5. Дотримання етичних норм. Йдеться про неписані норми гід
ності, яких має дотримуватися суддя і які забороняють йому вда
ватися до таких засобів, як: шантаж, введення в оману, хитрощі, 
примусові засоб, що позбавляють особу їі волі (гіпноз, детектор 
брехні), провокації. 

1 Вишневські Лоранс. Основні процесуальні nринципи згідно з Євроnсй~ 
ською конвенцією про захист прав людини та французьке судове nраво // 
Юридична та судова практика у Франції. Форми оскарження. Доступ до права. 
ОсІІовні принципи процесу // Збірка документів французько-українського 
технічного співробітництва.- N~ 4.- Київ.- Б. р. в.- С. 187. 
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На практиці ці вимоги мають більше нюансів, і суддя, що роз
глядає оскарження, повинен оцінювати в кожному конкретному 
випадку порушення основних прав особи, виходячи з характеру 

обвинувачення, висунутого проти особи та вимог Європейської 
конвенції. 

Припинення провадження по справі. 
Згідно з принципом доцільності притягнення до відповідаль

ності, Прокурор Республіки може прийняти рішення про непри
тягнення до відповідальності за правопорушення і повідомити про 
це потерпілого, який має право подати цивільний позов і сам по
рушити справу, якщо йому було заподіяно шкоду. 
У цьому плані слід мати на увазі, що згадане рішення не підля

гає оскарженню в суді і не повинно бути вмотивоване, принаймні, 
на цей час, що може вважатися невідповідним стосовно вимог про 
справедливий розгляд справи. 

Рішення про застосування альтернативи притягненню до кри
мінальної відповідальності. 

Йдеться про посередництво з метою відшкодування (цей метод 
часто використовується щодо неповнолітніх правопорушників), 
про попередження або про заклик дотримуватися закону. Однією з 
новел КПК є можливість для прокурора вдатися до угоди в кримі
нальній справі (так звана plea bargaining), коли Прокурор Респуб
ліки пропонує правопорушникові визначену санкцію, яка має бути 
затверджена судом. 

Ця процедура передбачає певні гарантії обвинуваченому, котрі 
мають забезпечувати його права відповідно до вимог Європейської 

конвенції: 
1. Така процедура потребує добровільної згоди правопорушни

ка, причому така згода не може бути одержана в період його пере
бування під вартою,. оскільки такі умови не є нейтральними. За 
таких умов презумпщя умови вважається дотриманою; 

2. Така процедура не шкодить правам потерпілих; 
З. Нарешті, така процедура затверджується суддею після допи

ту правопорушника і (або) потерпілого. Принцип змагальності при 
цьому також забезпечено. 

4. Сторони мають право вимагати закриття слідства через один 
рік у виправних справах і через півтора року - в кримінальних 
справах (стаття 89-1 КПК). 

Згідно з принципом презумпції невинуватості, слідчий суддя 
повинен вести слідство, так би мовити в напрямку «звинувачення і 
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виправдання>>, тобто без упередженої думки про те, що підслідний 
скоїв правопорушення, в якому його запідозрено, а сумнів має ви
тлумачуватися на користь обвинуваченого. Принцип презумпції 
невинуватості визначає також і необхідність, принаймні частково, 
дотримання таємниці слідства (стаття 11 КПК), хоча доводиться 
констатувати, що ця норма дедалі частіше порушується. Це пояс
нюється тим, що не всі особи, які залучені до процесу, зобов'язані 
дотримуватися таємниці (це стосується обвинуваченого і потерпі
лого, які можуть робити заяви для преси).' 

Для розв'язання цієї проблеми французький законодавець за
провадив нещодавно так звані «інформаційні вікна>>. Подібно 
до практики, яка характерна для попереднього слідства, Проку
рор Республіки може оприлюднювати об'єктивні факти зі справи 

як за посадою, так і на вимогу слідчого судді чи сторін; такі «ПО
відомлення» мають на меті уникнути поширення неповної чи не

точної інформації або ж заnобігти порушенню громадського по
рядку. 

Той самий nринциn nрезумпції невинуватості та необхідність 
його дотримання змусили законодавця надати слідчому судді мо
жливість на вимогу заінтересованої особи приnисувати nовне або 
часткове оприлюднення рішення про nрипинення справи або ви
давати повідомлення з інформуванням громадськості про причини 
та зміст такого рішення в одній або кількох газетах, періодичних 
виданнях чи в засобах аудіовізуальної інформації, які він визначає 

(стаття 177-1 КПК). 
Термін попереднього ув 'язнення. Цей термін дуже регламенто

вано у зв' язку з тим, аби дотриматися вимоги про розумні строки 
та уникнути нових засуджень Франції з боку Європейського Суду 

з nрав людини. 

Прикладом абстрактного граничного терміну є норма статті 
144-1 КПК, згідно з якою «nопереднє ув' язнення не може переви
щувати розумного терміну з огляду на тяжкість обвинувачень, ви

сунутих проти підслідного, та складності слідчих дій, необхідних 
для з'ясування істинИ>>. Ця норма фактично переносить у законо
давство статтю5-3 Європейської конвенції.2 

Щодо більш конкретних граничних термінів, то вони залежать 
від серйозності обвинувачень, висунутих проти підслідного. 

1 Виитевські Ларанс. Цит. праця.- С. 189. 
2 Там само.- С. 187. 
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У кримінальних справах попереднє ув' язнення призначається, 
продовжується чи поновлюється на термін не більше одного року, а 

максимальний термін становить три роки. У виправних справах 
максимальна тривалість попереднього ув' язнення дорівнює, в прин
ципі, шести мkяцям, але може сягати двох і навіть трьох років за
лежно від особи підслідного та покарання, що йому загрожує. 

Адвокат у кримінальному процесі і право обвинуваченого ІЮ 
захист. До 1897 р. захисник у французькому кримінальному про
цесі фактично не допускався на стадії попереднього розслідуван
ня. Б~зпосередньою причиною чи поштовхом до внесення змін до 
кримІнально-процесуального законодавства, допустивши захис

ника до участі в справі зі стадії попереднього слідства, була кри
мінальна справа Пеліс'є. При провадженні у даній справі слідства 
слідчий суддя сказав обвинуваченому Пеліс'є, який вже перебу
вав в одиночній камері протягом трьох місяців, ніби його співжи
телька у всьому зізналася, а їй - ніби Пеліс'є у всьому зізнався, 
і шляхом подвійного обману отримав від цих осіб <<зізнання». 
Проте у судовому засіданні у даній справі прокурор змушений 
був відмовитися від обвинувачення за відсутності доказів проти 
обвинуваченого. 

Суспільному обуренню не було меж, у країні почалися роботи 
з реформування стадії досудового слідства. 

Проект Закону від 8 грудня 1897 р. було прийнято парламентом 
без його обговорення.' Зміст цього Закону можна звести до таких 
головних положень: 1) слідчий суддя після першої явки обвинува
ченого, встановлення його особи і повідомлення йому суті звину
вачення, повідомляє обвинуваченому про його право обрати собі 
захисника, у разі, якщо захисник обвинуваченим не буде обрано, 
він призначається слідчим суддею на прохання обвинуваченого 
(ст. З); 2) як правило, обвинувачений має право вільно спілкувати
ся зі своїм захисником (ст. 8); З) обвинувачений не повинен допи
туватися особисто чи на ставці віч-на-віч без участі захисника, 
якщо тільки сам обвинувачений не відмовиться від такого свого 
права (ст. 9); 4) матеріали справи мають пред'являтися обвинува
ченому перед його допитом (ст. І 0). 

Законом 22 березня 1921 р. цивільному позивачеві надано право 
на стадії попереднього слідства користуватися правовою допомо-

1 Полянекий Н. Н. Судьба процсссуаJІьньІх гарантий личной свободь1 во 
Франнии.- М.- Л., 1946.- С. 31. 
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гою представника з такими повноваженнями як захисника обвину
ваченого.1 

Теорія кримінального процесу Франції виходить з того, що 
сторони в кримінальному процесі мають бути поставлені в рівні 
можливості доведення своєї позиції й спростування висунутих ар
гументів протилежної сторони. «Коли починається боротьба між 
обвинувачем і захисником,- зазначав відомий французький адво
кат,- зброя повинна бути рівною з обох сторін». 

Як вже зазначалось, у варварську епоху судових поєдинків дво
рянин, що викликав на дуель селянина, повинен був з' являтися пі
шим з щитом і з палкою, але якщо він приїжджав верхом і з озбро
єнням дворянина, в нього відбирали коня і зброю, він залишався в 
сорочці і зобов' язаний був битися в такому вигляді із селянином. 

Ця примітивна рівність у боротьбі в той час, коли «невинува
тість доказувалась перемогою, вказує на прагнення до справедли
вості в ті жорстокі епохи, на, свого роду, інстинкт правосуддя, на 
потребу істини, чого ми, на жаль, не помічаємо у фразеології новіт
ніх письменників, які хочуть забезпечити одного з бійців судової 
арени більшою владою, дати йому більше свободи ... >>. 2 

До останніх років адвокат як допоміжний працівник системи 
правосуддя міг діяти на підготовчій стадії процесу лише при роз
гляді справи слідчим суддею. Нині адвокат має право діяти з пер
шої ж години попереднього дізнання поліції. 

Проте адвокат має право на повноцінне здійснення своїх обо
в'язків тільки при слідчому судді: так, він повинен бути присутнім 
на всіх слідчих заходах, які стосуються його підзахисного, і він 
має прямий доступ до справи. 

Сторони, що беруть участь у процесі попереднього слідства, 
свідок зі своїм адвокатом і, головне, підслідний і потерпілий ма
ють у різних ступенях право подавати слідчому судді різного роду 
заяви чи вимоги. Так, вони мають, наприклад, право зажадати від 
слідчого судді виконання певних слідчих дій (заслуховування свід

ків, очна ставка, виїзд на місце події), дій з розгляду, експертизи 
чи повторної експертизи, а також, взагалі, будь-яких дій, що спри
яють з' ясуван ню істини. 

У разі незадоволення таких вимог слідчий суддя повинен ви
нести в мІсячний термін умотивовану постанову. 

1 Полянею1й Н. Н. Цит nраця.- С. 32. 
2 Васьковекий Е. Цит. праuя.- С. 34-35. 
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У французькому кримінальному процесі право обвинуваченого 
на захист не розглядається крізь призму змагальності в процесі. 
Тут функція захисту не вважається виключно функцією обвинува
ченого та його захисника. Це - функція всіх державних органів, які 
здійснюють слідство по справі. 

Адвокат-захисник обвинуваченого може брати участь у справі 
як на запрошення самого обвинувачення, так і за призначенням 
органу, що веде процес. Обвинуваченим, які не мають достатньо 
коштів, захисника призначають, як правило, із числа адвокатів, які 
тільки-но розпочинають адвокатську діяльність. 

Відповідно до вимог ст. 114 КПК під час першої явки обвину
ваченого слідчий суддя встановлює його особу, повідомляє, в чому 
він підоЗрюється, і роз'яснює його право не давати жодних пока
зань. Якщо особа має бажання дати показання, слідчий негайно 
підказує йому, яким є його право мати захисника з числа внесених 
до списку адвокатів. У разі неможливості обвинуваченого зробити 
вибір, слідчий сам призначає йому захисника, якщо про це клопо
че обвинувачений. 

Потерпілий, цивільний позивач також можуть користуватися 
послугами адвоката з моменту їх першого допиту. 

Захиснику обвинуваченого і представнику цивільного позивача 
має бути надана можливість ознайомитися з матеріалами справи 
не пізніше як за 24 години до початку кожного допиту (ст. 118 
КПК). Під час допиту обвинуваченого та цивільного позивача їх 
адвокати можуть бути присутніми і з дозволу судді ставити запи
тання. Слідчий має право відводити питання, але про це заносить у 
протокол допиту (ст. 120 КПК). 

Обвинувачений, який перебуває під вартою, після пред'яв
лення обвинувачення має право вільно спілкуватися зі своі·м 

захисником (ст. 116 КПК) як в усній, так і в письмовій формі. 
Такому спілкуванню не може перешкодити навіть застосування 
до обвинуваченого дисциплінарних заходів за порушення правил 
перебування в у в'язниці. Листування між адвокатом і обвинува
ченим не підлягає перевірці та не може бути письмовим доказом 

у справі (ст. 432 КПК), воно охороняється адвокатською таєм
нипею. 

Законом від І О липня 1991 р. <<Про перехоплення повідомлень, 
що передаються за допомогою засобів телекомунікації>> з відома 
керІВництва адвокатури можуть прослуховуватися персговори 
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адвоката <<незалежно, чи бере вtн участь у конкретній справІ, чи 

ні>> (ст. 100-7). 1 

Такі обмеження участі адвоката в кримінальному процесі та 
права вільного вибору обвинуваченим захисника узгоджуються з 
позицією Європейського Суду. Так, в одному зі своїх вироків Єв
ропейський Суд відзначив, що <<в окремих виняткових обставинах 
держава може обмежити приватний характер таких консультацій 
(зустрічей обвинуваченого з адвокатом), зокрема, якщо є підстави 
підозрювати, що адвокат зловживає своїм професійним станови
щем, діючи в зговорі з підзахисним щодо приховування або зни
щення доказів чи іншим способом серйозно перешкоджає здійс

ненню правосуддя».2 

В іншій справі заявник оскаржив те, що після арешту він утри
мувався протягом місяця в одиночній камері і в цей перюд йому 
було заборонені зустрічі і побачення з адвокатом (дозволялося 
лише написання на адресу адвоката листів). Після звільнення 
з одиночної камери обвинувачений мав дев' ять місяців для підго

товки до участі у справі і зустрічей з адвокатом. Європейська комі
сія встановила, що протягом дев' яти місяців заявник мав достат
ньо контактів із своїм захисником для підготовки свого захисту. 

Комісія не погодилася з твердженням, що право обвинувачено
го зустрічатися із захисником і обмінюватись з ним інструкціями 
чи інформацією конфіденційного характеру не підлягають будь
яким обмеженням. Європейська комісія зробила висновок, що від
носні і тимчасові обмеження контактів не означають відмови від 
надання необхідної можливості для підготовки захисту. 

У зв'язку з викладеним слід зазначити, що Суд з прав людини . . 
серед встановлених ним стандарТІв кримшального процесу вважає 

право на захист одним з основних прав обвинуваченого при роз
слідуванні і судовому розгляді кримінальної справи (наприклад, 
вирок Суду від 7 червня 2001 р. у справі Кress до Франції).' 

Важливим елементом справедливого процесу є негайне і де
лшьне поінформування зрозумілою для обвинуваченого мовою 
про характер і причину висунутого проти нього обвинувачення. 

1 Гуценко К., Головко Л. В., Фили.,иинов Б. А. Цит. праця.- С. 333. 
2 Брусницьm Л. В. Ограничение nрава на свидание защитника с nодзащит

НЬІМ в национальном и международном праве // Государство и право.-
2002.- N2 11.- С. І 07. 

3 Kuliesza Cezmy. EfektywnoSC udziah1 obrocy w procesie kamym w pcrspck~ 
tywie prawnopontwnawczej.- Zakamyczc. 2005.- S.206. 
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Суд з прав людини наголошує, до таке повідомлення має бути 
зроблено у письмовій формі, із викладом не тільки дстальної інфо

рмації про фактичні юридичні обставини фабули обвинувачення, а 
й має бути зазначено норму кримінального закону, за якою попере
дньо кваліфікуються дії обвинуваченого. Така інформація є умо
вою справедливості процесу, оскільки обвинувачений може відпо
відно висовувати не лише докази на спростування самого обвину

вачення, а й правильно й ефективно вибудовувати свою плат
форму захисту (ви~ок Суду від 25 березня 1999 р. у справі Pelissier 
і Sassi до Франції). 

Експерт Ради Європи Е. Гротрайан, узагальнюючи рішення з 
даної категорії справ, а також у справі Шертенляйб проти Швей
царії (в останньому випадку заявник також «піддавався ізоляції і 
не міг говорити зі своїм адвокатом протягом обмеженого строку»), 
робить висновок, що відnовідно до позиції Європейської комісії 
право обвинуваченого розмовляти з адвокатом може бути обмеже
но і не є порушенням nідпункту «Ь» пункту З ст. 6 Євроnейської 
Конвенції, яка встановлює nраво обвинуваченого <<мати достатньо 
часу і можливостей для підготовки свого захисту».2 

Таке обмеження визнано доnустимим, попри дію Стандартних 
мінімальних nравил nоводження з ув'язненими (ст. 93), де записа
но: «Ув'язнений, який nеребуває nід слідством, має право ... зу-
стрічатися зі своїм адвокатом ... вручати йому і отримувати від 
нього конфіденційні інструкції ... Бесіди ув'язненого з його адвока-
том можуть проходити на очах, але nоза чутності, прямої чи опо
середкованої, працівника поліції.3 

У документах іншого органу Ради Європи - Комітету з попере
дження катувань і нелюдського або такого, що принижує гідність, 
поводження або покарання записано: «Для захисту інтересів пра
восуддя у виняткових випадках можлива затримка на деякий час із 
наданням затриманій особі доступу до адвоката за його вибором ... 
В подібних випадках, із тим, щоб не піддати ризику законні інте
реси поліцейського слідства, необхідно організувати доступ до 
іншого, незалежного адвоката, який викликає довіру)). 

1 Kuliesza Cezary. EfcktywnoSC udzialu obrocy w procesie kamym w perspek
tywic prawnoporuwnawczcj.~ Zakamycze, 2005.- S. 212. 

2 Европейская конвенuія о защите nрав человека и основніх свобод. Ком
ментарий к статьям 5 и 6.~ М., 1997; БрусницьІН Л. В. Цит. праця.~ С. 107. 

3 Го.мьен Д., Xappuc Д., Зваак Л. Европейская Конвенция о правах челове
ка и Евроnейская социальная хартия: право и практика.- М., 1998.- С. 249. 
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Нарешті, на рівні ООН, відповідно до п. 3 принципу 18 Зводу 
принципів захисту всіх осіб, що піддаються затриманню або 
ув'язненню в якій би то не було формі від 1988 р. визнано можли
вим у виняткових випадках обмежувати право затриманих під вар
тою на відвідування їх адвокатами, на контакт з ними «без цензури 
і в умовах повної конфіденційності». 1 

Про всі юрисдикційні постанови, винесені слідчим, має бути 
повідомлено захиснику та обвинуваченому рекомендованою пош
тою 11ротягом 24 годин з часу їх прийняття. 

Скарги адвокатів обвинуваченого і потерпілого чи цивільного 
позивача на постанови слідчого судді розглядаються апеляційним 
судом. Оскаржена постанова набирає чинності тільки після за
твердження й цим судом (ст. 207 КПК). 

Порушенням принципу справедливості процесу буде, на думку 
Суду з прав людини, коли суд першої інстанції не створив належ-. . . 
них умов для захисту щодо переюрки доводІВ, на яю покликався 

захист і підсудний на своє виправдання. У травня 1083 р. суд пер
шої інстанції в Парижі засудив Дельта на три роки позбавлення 
волі за вчинений розбій у метро. Суд обгрунтував вирок показан
нями офіцера поліції, який не був очевидцем злочину, а лише за
тримував Дельта в присутності двох шістнадцятирічних: потерпі
лої та й подруги. Суд відмовився в проведенні ставки віч-на-віч 
обвинуваченого з ними, попри те, що прокурор вносив клопотання 

про допит їх у судовому засіданні. Апеляційний суд відхилив апе

ляційну скаргу Дельти, не взявши до уваги покликання засуджено

го, що потерпіла, та й подруга помилково вказали на нього як на 
особу, що вчинила злочин. Суд не погодився на виклик свідків 
обвинувачення та двох свідків захисту. Касаційна інстанція відмо
вила у скарзі Дельти щодо порушення права судами при розгляді 
його справи. 

У своїй скарзі до Європейської комісії з прав людини Дельта 
вказав, що судами порушено ст. 6 Конвенції, оскільки суд обгрун
тував обвинувальний вирок показаннями потерпілої та й подруги, 
що їх вони дали на досудовому сшдстві, відмовився викликати їх 
для допиту в судове засідання, у зв'язку з чим захист був позбав

лений можливості перевірити правдивість цих показань. Комісія 
визнала, шо при розгляді справи Дельти було допущено порушен
ня ст. 6 Конвенції. 

1 БрусІІlІІfьІНЛ. В. Цит. праuя.- С. 108. 
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Представник Франції стверджував, що під час судового розгля
ду скаржник не домагався допиту жодних свідків чи дослщження 
інших доказів. Обвинувач просив допитати потерпілу та П подру
гу, але вони не з'явилися в судове засідання. Отже, в такій ситуації 

однакове було ставлення як до обвинувачення, так і до захисту. 
Стаття б Конвенції не дає обвинуваченому необмеженого права 
викликати свідків для допиту. Суди наділені правом визначатися, 
чи показання конкретних свідків можуть допомогти у встановлен
ні істини по справі. Дельта жодним чином не наполягав, що при
сутність у судовому засіданні потерпілої та П подруги чи свідків 
захисту, які не були очевидцями події, могли бути доказом його 
невинуватості. 

Незважаючи на те, що дівчата не давали rюказань у судовому 
засіданні, згідно зі ст. б Конвенції їх слід вважати свідками. Їх по
казання, записані в протоколі допиту, підтверджені усно допитом 
офіцера поліції у судовому засіданні. 

На це Суд із прав людини відповів, що питання допустимості 
доказів є справою національного законодавства. Але Суд із прав 
людини натомість дає оцінку, чи кримінальний процес щодо роз

гляду конкретної кримінальної справи в цілому, у тому числі і щодо 
методу дослідження доказів, був справедливим. 
У принципі кожен доказ, на думку Суду з прав людини, має 

бути досліджений в присутності обвинуваченого під час публіч
ного розгляду справи, із метою створення умов надання обвину
ваченим протилежних аргументів. Визнання за доказ показання 

зі слідства само по собі не суперечить Конвенції, але при цьому 
вимагається, щоби обвинувачений мав відповідні можливості 
переВІрити ці показання, ставити свідкам питання під час їх до

питу. 

Потерпіла та Гі подруга були допитані в дізнанні офіцером 
поліції. Прокурор клопотав про доnит цих осіб у судовому засі
данні. Оскільки потерпіла та іІ подруга не з'явилися в судове 

засідання без поважних на те причин, то в цій ситуації суд nови
нен був вжити заходів впливу, щоб допитати їх у судовому засі
даню. 

З цієї причини Дельта та його адвокат не мали жодної можли

вості ставити питання потерпілій та свідкові, щоб перевірити пра
вдивість цих свідчень, а інших доказів правдивості їх у справі не 
було. За таких обставин Суд з прав людини у вироку від 19 грудня 
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1990 р. визнав, ~о Дельта бrв позбавлений справедливого процесу 
щодо розгляду ного справи. 

Участь адвоката у судовому розгляді справи. Кримінальні 
справи розглядаються в судах присяжних, у виправних трибуналах -
справи про проступки, у поліцейських трибуналах - справи про 

порушення, у судах у справах неповнолітніх та в судах присяжних 
з таких само справ - про кримінально-карані діяння підлітків. 
КПК передбачає гарантування обвинуваченому права на захист 

як на етапі судового розгляду, так і при підготовці до такого. В спра
вах, які розглядає суд присяжних, підсудному вручається копія 
постанови про віддання до суду (ст. 268 КПК). Під час першого 
допиту головою суду присяжних або за його дорученням одним з 

асесорів обвинуваченому пропонується самому обрати собі адво
ката. Якщо той не обрав, то голова суду або уповноважена ним 
особа призначає захисника за власною ініціативою. Якщо надалі 
обвинувачений обере іншого захисника, призначення скасовуєть
ся. Захисник обирається і призначається тільки з числа адвокатів, 
які перебувають в адвокатській корпорації, або з числа повірених, 
допущених до виступів у трибуналі, в місці якого засідає суд при
сяжних. Як виняток голова суду може дозволити обвинуваченому 

взяти собі захисником когось із родичів (статті 272-275 КПК). 
Захисник має право вільно спілкуватися з обвинуваченим, зна

йомитися з усіма матеріалами справи, за умови, що це не пере

шкоджатиме ходу процесу. 

Напередодні відкриття судового розгляду захисник обвинува
ченого переконується, що сесійний список присяжних з 27 чоловік 
остаточно затверджений і що суд про це повідомив обвинувачено
му (ст. 282 КПК). Про усі зміни в цьому списку секретар інформує 
обвинуваченого не пізніше як за годину до початку судового роз
гляду (ст. 292 КПК). Захисник має право брати участь у форму
ванні журі присяжних, заявляючи разом з обвинуваченим відводи, 
але не більше п'яти. Його відсутність під час цієї процедури не 
тягне незаконності процесу (етапі 293, 298 КПК). 

Адвокати обвинуваченого і цивільного позивача мають можли
вість брати активну_ участь безпосередньо в судовому розгляді, 
в тому чисЛІ в досЛІдженю доказІв, 1 не лише в судІ присяжних, 

а й виправних і поліцейських трибуналах. Так, через головуючого 

1 Nowicki Marek Antoni. Europejska Komisja Praw Czlowieka // Palestra 
1995.-N, 7-8.- S. 123-124. 
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вони можуть ставити запитання обвинуваченим і свідкам, огля

дати речові докази, заявляти клопотання про витребування нових 
доказів, щодо яких (клопотань) суд зобов'язаний винести по

станову, висловити свою думку з приводу клопотань іншої сто
рони, бо усі спірні питання вирішуються судом після заслухо
вування прокурора, сторін та їх представників (статті 312, 315, 
442, 669 КПК). Захисник обвинуваченого та представник потер-. . 
пшого чи цившьного позивача мають право заперечувати проти 

допиту свідка, прізвище якого їм попередньо не було повідомлеве 
або ж це було зроблено з порушенням установленого порядку 
(ст. 330 КПК). Участь захисника в розгляді судом присяжних кри
мінальної справи є обов'язковим (ст. 317 КПК). Якщо ж захисник 
не з' явився в судове засідання, то головуючий призначає іншого 
захисника. 

Після закінчення судового слідства суд заслуховує думку пози
вача, його представника, а обвинувачений та його захисник викла

дають доводи захисту. Цивільний позивач має право на репліку. 
Обвинувачений користується останнім словом (ст. 346 КПК). Це . . . . 
положення Існує 1 при розглядІ кримшальних справ виправними 1 

поліцейськими трибуналами (статті 460, 536 КПК). 
У справах про п.роступки, які розглядаються виправними три

буналами, судове засідання може проводитися у відсутності обви
нуваченого за умов, що він, будучи викликаний до трибуналу по 
обвинуваченню у вчиненні діяння, яке карається штрафом або тю
ремним ув'язненням на строк не більше двох років, надіслав на 
ім'я голови суду письмове клопотання про розгляд справи за його 
відсутності. В такому випадку захисник сам представляє інтереси 
обвинуваченого (ст. 441 КПК). Цивільного позивача завжди може 
представляти в судовому засіданні адвокат або судовий представ
ник (ст. 424 КПК). 

Участь адвоката в оскарженні і перегляді судових рішень. 
Кримінально-процесуальний кодекс Франції передбачає три фор
ми оскарження судових рішень: апеляцію, касацію і клопотання 
про ревІЗІю. 

Апеляція подається до апеляційного суду на вироки виправних і 
поліцейських трибуналів. Згідно зі ст. 497 КПК, обвинувачений 
має право оскаржити вирок суду в повному обсязі, а цивільний 

позивач- лише в частині цивільного позову. 

Апеляційна скарга передається до канцелярії трибуналу, який 
постановив вирок. Вона підnисується аnелянтом, тобто обвину-
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ваченим або цивільним позивачем, або адвокатом, занесеним до 
списків адвокатської корпорації, або повіреним. 

В апеляційному суді після усної доповіді його члена, допиту 
обвинуваченого, а деколи і свідків, заслуховуються промови апе
лянтів. Останнім виступають обвинувачений або його захисник. 

Якщо суд визначає, що апеляційна скарга подана із запізненням 
або з порушенням встановленого прядку, він відмовляє у ії розгляді, 
а в разі визнання її необrрунтованою - nідтверджує оскаржуване 
рішення. В обох випадках суд стягуt· зі скаржника судові витрати. 
Апеляційний суд не може погіршити становища обвинуваченого 
(статті 514,515 КПК). 

Аналогічний порядок розгляду апеляційних скарг і відносно 
поліцейського трибуналу (статті 546-549 КПК). 

Касація у Франції розглядається як вид надзвичайного оскар
ження. Вона подається з приводу доnущених nри nровадженні nо
рушень кримінального і кримінально-nроцесуального законів, а 
касаційна інстанція (на відміну від апеляційноі) не розглядає сnра
ву по суті, а лише nеревіряє, чи nравильно суд застосував закон. 
Така скарга подається адвокатом на nостанови обвинувальної ка
мери, постанови і вироки, винесені в останній інстанції у справах 
про злочини, nроступки і порушення, до nалати в кримінальних 
сnравах Касаційного суду (ст. 567 КПК). 

Крім самої скарги, адвокат складає ще й заnиску, у якій має чіт
ко викласти касаційні доводи і навести конкретні статті закону, які 
були nорушені судом. 

Цивільно-процесуальний кодекс Франції розрізняє два види ка
саційного провадження. Перший вид- це з обов'язковою участю 
адвоката з числа адвокатів, внесених до списку Державної Ради і 
Касаційного Суду (avocat au Coneil d'etat et е la Court de Cassation). 
Другий- без такого обов'язку. 

Адвокати з Ради держави мають моноnольне право вистуnати 

в Касаційній інстанції. Це правило бере свій початок ще з діяль
ності правників nfo Королівській Раді, створеної едиктом Людо
віка XIV в 1643 р. Адвокати з цього списку, як правило, в кілько
сті 92 осіб, мають свою палату адвокатів, Раду палати з 11 членів, 
які обираються загальними зборами адвокатів на три роки, свого 
голову Ради. 

1 Biedka Michal. Kasacja w sprawach cywilnych we Francji 11 Przegl'[d 
S'[dowy.- 2004.-9.- S. 137. 
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Щоби прийняти від адвоката касацію, суд має переконатися, що 
він уповноважений стороною до вчинення таких дій і що касація 
ним підписана. Якщо адвокат дійде переконання про безпідстав
ність оскаржувати судове рішення в касаційному порядку, він мо
же відмовити стороні у веденні такої справи і написанні касаційної 
скарги. Адвокат також є вільним щодо визначення самих підстав і 
аргументів, за якими слід оскаржувати судове рішення. У разі від
мови адвоката від написання касаційної скарги, а клієнт наполягає, 
то останній може звернутися до голови палати адвокатів про при
зюічення йому адвоката. Протилежна сторона, яка має намір боро
нитися перед Касаційним судом, може подати у встановлені зако
ном строки заперечення на касаційну скаргу, але через адвоката. 

Першим етапом касаційного оскарження з обов'язковою участю 
адвоката є внесення декларації оскаржування, яка оформляється у 
формі клопотання в секретаріаті Касаційного суду. На другому 
етапі адвокат в п'ятимісячний термін від дня внесення декларації 
має подати скаргу з покликанням на правові підстави проти вине
сеного судом рішення. Касаційна скарга подається до суду, який 
виніс оскаржуване судове рішення. 

Про широкі можливості доступу до права касаційного оскар
ження судових рішень свідчить велика кількість справ на розгляді 
цього суду. Так, за 2002 р. в Касаційному суді було в розгляді 
33 595 нерозглянутих цивільних справ. 1 

У судовому засіданні Касаційного суду адвокати сторін завжди 
мають право виступати після доповідача зі своїми мІркуваннями з 
приводу наявності чи вщсутності порушень закону у рішенні суду, 
що переглядається. Якщо Касаційний суд визнає, що встановлені 
законом вимоги до скарги не виконано, то, залежно від обставин, 
він ухвалює рішення про неприйняття до розгляду або про позбав
лення права на касаційне оскарження. Якщо скарга є недостатньо 
обrрунтованою, суд виносить ухвалу про й відхилення. В усіх випад
ках про прийняття рішення не на користь скаржника на останнього 
ще й накладається штраф, а також стягуються судові витрати 
(ст. 608 КПК). 

Клопотання про ревізію є другим видом надзвичайного оскар

ження. Воно являє собою скаржепня вироку будь-якого судового 
органу за нововиявленими обставинами. Йдеться про захист інте-

1 Вietlku Michal. Kasacja w sprawach cywilпych we Francji // Przcgl<td 
S<tdowy.- 2004.- 9.- S. 140. 
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ресів засудженого, а отже, і про участь у цьому захисті адвоката
захисника, який на підставі ст. 623 КПК може порушити клопо
тання про ревізію в інтересах засудженого, а в разі його смерті або 
оголошення відсутнім без відомих причин - й в інтересах дружи
ни, родичів, спадкоємців. 

Якщо в процесі ревізії підтвердиться законність засудження, то 
з обвинуваченого та осіб, які просили провести ревізію, стягуються 
судовІ витрати. 

Перевірте свої зпаппя 

І. Охарактеризуйте обвинувальний тип кримінального процесу, який 
існував у Франції. 

2. Яке процесуальне значення мав поєдинок у французькому кримі-
нальному процесі? 

З. Якою була процедура проведення поєдинку у Франції? 
4. У яких випадках обвинувачений міг викликати судцю на поєдинок? 
5. Якими характерними рисами відзначався у Франції інквізиційний 

процес? 

6. Який тип кримінального процесу було встановлено у Франції у 
період Великої французької революції? 

7. Що вам відомо про Кримінально-процесуальний кодекс Франції 
(1808 р.) Наполеона І? 

8. Коли прийнято у Франції нині чинний Кримінально-процесуальний 
кодекс? 

9. Як співвідносяться норми Конституції та КПК Франції з нормами 
Євроnейськоj' Конвенції? 

І О. Що таке оскарження вироків в інтересах прав людини? 
ll. Які є етапи і стадії в кримінальному процесі Франції? 
12. Що таке суд асизів? 
ІЗ. Що таке попереднє вступне дізнання за КПК Францііі 
14. Які органи влади наділенні правом проводити в кримінальному 

процесі дізнання? 
15. У яких випадках nроводиться поnереднє слідство в кримінально

му процесі Франції? 

16. Які види попереднього слідства nередбачено КПК Францііі 
17. Якою є структура суду nрисяжних та який nорядок розгляду цими 

судами кримінальних справ? 
18. Охарактеризуйте порядок аnеляційного оскарження вироків 

у Франції. 
19. Коли запроваджено у Франції касаційне оскарження вироків суду 

присяжних? 
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20. Як враховуються вимш·и Європейської Конвенції у судовій прак
тиці Франції? 

2 І. Як узгоджується в КПК Франції обсяг прав слідчих із вимогами 
КонвенціJ'? · 

22. Коли і яким законом запроваджено допуск захисників до участі в 
кримінальному процесі ФранцjУ зі стадії дізнання? 

23. Охаракrеризуйте принцип змагальності у французькому криміналь
ному процесі. 

24. Як врегульовано у французькому кримінальному процесі право 
обвинуваченого на захист? 

25. У чому проявляється у французькому кримінальному процесі об
меження nрава обвинуваченого на захист? 

26. Охарактеризуйте участь захисника у кримінальному процесі 
Франції на стадії судового розгляду. 

27. Якою є практика участі захисника в апеляційному оскарженні ви
років? 

8. Система правової допомоги (aide juridique) 
у Франції 

Судова допомога у Франції відома здавна. У середньовіччя 
адвокати <<захищали, не чекаючи оплати, бідних людей, із любові 

до Бога», а ордонанс Людовіка Святого з 1278 р. лише підтвердив 
звичай, коли наказує призначати від держави адвокатів «для за

хисту убогих, удів і сиріт». За часів короля Карла V та Франціш
ка І, а також у всіх пізніших часах цей звичай зберігся практично 
без змін. 

Законом 1851 р. було фактично закріплено цей звичай, а палати 
адвокатів ще й су1Тєво доповнювали ці норми за власною ініціати
вою. При кожному цивільному і господарському суді було створе
но так зване <<Бюро судової допомоги». 

До складу таких Бюро обов'язково входили, у тому числі, і адво
кати. Безоплатна судова допомога надавалася Бюро тим, хто під

тверджував стан матеріальної неспроможності. Допомагало Бюро і 
тим, хто таку допомогу отримував, звільнюючи їх від сплати судо

вих витрат. 

Окрім надання судової допомоги в цивільних і господарських 
справах, надавалася правова допомога і в кримінальних справах на 

підставІ рішення декана адвокатів. У такому разі не вимагалося 
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від обвинуваченого доводити свою матеріальну неспроможюсть, 
достатньо було написати прохання про nризначення йому захис

ника. Сама така заява свідчила про несnроможність найняти адво
ката. 

У nринциnі адвоката за призначенням визначав декан. На nрак
тиці, в Парижі, з врахуванням зайJ-Іятості декана цю функцію ви
конував хтось із членів ради за дорученням декана. 
У Парижі щороку складали сnисок адвокатів, які висловлювали 

бажання виступати в судах за призначенням.' 
Від такого адвоката вимагалося вести справу сумлінно й добро

совісно, декан суворо контролював дотримання адвокатами цієї 
вимоги. 

Гонорар за свою участь у кримінальній справі за призначенням 
адвокат не тільки не отримував, а й не міг отримувати. Порушення 
цього nравила вважалося грубим дисциплінарним простуnком ад
воката. Більше того, адвокат за призначенням не міг навіть повер
тати витрат, які він nоніс у зв'язку з участю в кримінальній сnраві. 
Дрібні презенти не вважалися гонораром, тому не викликали ні 
в кого здивування. 2 

Якщо клієнт відмовлявся від адвоката за призначенням, обирав 
собі адвоката, якому сплачував гонорар, то виникали між цими 
адвокатами делікатні етичні відносини. Адвокат, який отримав го
норар, повинен був поділитися ним з адвокатом за призначенням. 
Такі відносини вирішувалися nри nотребі, за посередництвом де
кана палати адвокатІВ. 

Професійна діяльність адвоката, етичні норми цієї діяльності 
зобов'язують кожного адвоката захищати кожного обвинувачено

го. Відмова ж захищати особу з посиланням на Гі майновий стан 

було би чимось незвичайним. 
Розпорядження декана nалати адвокатів про участь адвоката в 

кримінальній сnраві за призначенням підлягала виконанню. Втім, 
якщо адвокат наводив вагомі аргументи проти такої учасп у сnраві, 
декан міг погодитися з ним, в такому разі він робив nереnризна
чення для участі в справі іншого адвоката. Причинами відмови 
адвоката від участі в кримінальній справі за призначенням могли 
бути: проблеми зайнятості в іншій справі за угодою з клієнтом, 

1 Payen F. О powo}anie adwokatшy о sztнcc obroЛczej.- Warszawa-Krak6w.-
C. 102. 

2 Там само.- S. 103. 
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відсутність в адвоката спеuіального практичного досвіду в окремій 
категорії кримінальних справ тощо. 

Як свідчить статистика, в другій половині ХІХ - першій поло
вині ХХ ст. у Франції кількість випадків участі адвокатів у кримі
нальних сnравах за nризначенням nостійно збільшувалася. Наве
демо приклади з Паризької палати адвокатів. 1 

роки 
Справи Сnрави 

кримінальні нивільиі 

1889-1890 6340 4995 
1896-1897 6821 3929 
1901-1902 5693 8305 
1908-1909 7165 7621 
1913-1914 6523 6730 
1918-1919 6842 7546 
1921-1922 9250 6900 
1923-1924 9865 7225 
1928-1929 9196 8004 
1929-1930 10849 8519 
1931-1932 8602 9308 
1932-1933 7423 9562 

Іншим видом безоплатної правової допомоги в розглядуваний 

період були так звані <<Доброчинні nоради». 
«Доброчинні порадИ>> (consultations de charite) існувала у Фран

ції як правова допомога у вигляді судового захисту. Кількість та
ких порад уже за Генріха IV була такою значною, що для таких 
порад присвячували цілий день на тиждень. Шість «старих» адво
катів і всі, хто мав менше ніж п'ять років перебування в адвокату
рі, зобов'язувалися брати участь у таких nорадах. 

Зібравшись на <<Загальному зборі», адвокати обговорювали пи
тання, з якими до них зверталися, 1 голосували щодо їх вирІшення, 

тобто надавали правові поради. 
Поради надавали всім, хто звертався, покликаючись на потребу 

в таких парадах. 

Після відновлення адвокатури було nоновлено роботу з надання 
безплатних порад. У І 851 р. законом було організовано безплатну 

1 Рауеп F. Цит. npauя.- S. 11 О. 
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судову допомогу, що ж стосувалося Бюро консультацій чи порад, 
то вважали, що воно буде дублювати систему правової допомоги, 
передбачену законом. Бюро перестає діяти, але в 1896 р. його діяль
ність знову відновлено. 

До Другої світової війни безплатні поради надавалися в Будин
ку правосуддя два рази на тиждень тим, хто пред'явить довідку 
про звільнення його від сплати податків. Наведемо деякі статис
тичні дані про кількість наданих порад адвокатами Паризької па
лати адвокатів: 1 

Роки КілІ>хість nорад 

1896-1897 2034 

1901-1902 1920 

1908-1909 3740 

1918-1919 7400 

1921-1922 5700 

1923-1924 6530 

1926-1927 2017 

1928-1929 2234 

1930-1931 2352 

1931-1932 2491 

1932-1933 2688 

Адвокати, які давали безкоштовні поради, призначалися дека
ном палати адвокатів. Відвідувачам, які отримували безоплатні 
поради, не повідомлялися будь-які дані стосовно адвокатів, з мір
кувань уберегти адвоката від надмірного завантаження. 

Відомо, що в античні часи правосуддя було безкоштовним, тоді 
як у середньовіччя суддям платили сеньйори, які вигравали процес. 

Революція 1789 р. і Закон від 16-24 серпня 1790 р. заклали 
принципи рівного доступу всіх до правової системи, а також 
принцип безкоштовності судових процесів. Суддів утримує дер
жава, і їм суворо заборонено одержувати будь-яку плату від учас
ників процесу. 

1 Payen F. Цит. праця. 
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Декретом 181 О р. адвокати зобов' язувалнея надавати почергово 
допомогу малозабезпеченим. Безоплатний розгляд справ осіб, 

кошти яких не перевищують визначеного розміру, запроваджуєть

ся Законом від 22 січня 1851 р., причому визначається участь 
адвоката на добровільних засадах. 

Поняття безоплатної правової допомоги з'являється лише в 
1972 р., а Законом від 19 грудня 1991 р. це поняття уточнюється і 
доповнюється. 

Під поняттям правової допомоги розуміють систему заходів, 
спрямованих на створення належних для громадян умов доступ

ності правосуддя, а також доступу до правової системи взагалі, 
аби дати змогу громадянам знати свої права та домагатися їхньо
го дотримання в державі, що претендує на звання правової. 

Сучасне законодавство Франції відносно повно врегульовує 
систему правової допомоги. Найперше слід назвати такі правові 
акти: Закон від 10 липня 1991 р.; Закон від 19 грудня 1991 р.; За
кон від 18 грудня 1998 р., яким підсилюється координування 
доступу до права на рівні департаментів і створюється система 
Будинків правосуддя й права. 

Найпоширенішим засобом доступу до права слугують безкош
товні правові консультації. Адвокати мають монополію на пред
ставництво в органах правосуддя, але в питаннях правових кон

сультапій монополістів немає: юридичні консультації надаються 

великою кjльюстю правників. 
Засобом доступу до правосуддя є звільнення від сплати судових 

витрат і надання безкоштовної правової допомоги. 
Ці функції здійснює не суддя, а колегіальний орган, Бюро пра

вової допомоги (Bureau d'aide Judictionnelle), до складу якого вхо
дять: 

суддя першої інстанції, головуючий у справі; . . 
кершник секретаршту суду; 

адвокат від палати адвокатів; 
представник фінансового відділу влади; 
представник соціальної служби; 
судовий виконавець.' 

1 Paszkieи·icz-Garska Danuta. Postc;powanic przed sцdem rejonowym we 
Francji // Przegl:td S<[dowy.- 2002.- 1.- S. 118-120. Anczyk Marian. Europejska 
Konfcrencja 200 І na temat «Dost~p do prawa і do S'ldu, pomoc S'ldowa, honoraria 
adwokackie» , Berlin, 23 marzec 2001 І/ Palcstra.- 2001.- Ne 11-12.- S. 163. 
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Бюро може прийняти одне з таких рішень: 
- автоматично (l'aide automatique) визнати право для осіб, які 

мають менший дохід, ніж соціальний мінімум - 2500 франків або 
816 євро щомісячно; 

- повне задоволення (l'aide tobal) для осіб, доходи яких нижче 
від 4965 франків шомісячно; 

- частково задоволення, якщо щомісячні доходи особи менші 
від 7449 франків або 1223 євро; 

- призначення заявнику для надання правової допомоги кан
дидата адвокатури. Таке Бюро досить оперативно розглядає звер

нення громадЯн. Так, за одне таке засідання бюро розглянуло близь
ко 200 таких матеріалів. У 1999 р. бюро розглянуло 2161 справу 
і лише в 187 випадках відмовлено. 1 Для надання правової допо
моги в 2000 р. бюджет передбачав 1544 млрд франків, із яких ад
вокати мали отримати близько 162 млрд франків.2 Неповнолітні 
також наділені правом самостійно звертатися із заявами. Звіль
нення від сплати коштів можливе щодо участі в будь-якому суді. 
У разі відмови в наданні безкоштовної правової допомоги чи 

звільнення від сплати судових витрат таке рішення бюро можна 
оскаржити до суду загальної юрисдикції. Проте, слід мати на увазі 
й таке: 

- ці послути економічно невигідні; 

- адвокати надають перевагу здійсненню захисту клієнтів, а не 
консультуванню їх; 

- існує певне прагнення самостійного вибору засобів захисту. 
Зазначимо, що, крім адвокатів, консультації надають інші пред

ставники правничих професій: нотаріуси в питаннях спадкового 

права та застосування так званого Громадянського пакту солідар-. . . 
ностІ, а також судовІ виконавЦІ. 

Участь об'єднань громадян у наданні консультацій. Така сис
тема є вигідною для громади: завдяки своїй гнучкості й оператив
ності об'єднання й асоціації надають комплексні й швидкі послуги 
із залученням психологів, попри те, що вони не можуть надавати 
юридичні консультації як головний вид послуг без адвокатів. 

1 Paszkiewicz-Garska Danuta. Цит. праця.- S. 120. Machowska Aleksandra, 
Wojtyczek Krzysztof Prawo francuskie.-- N. 1.- Zakamycze, 2004.- S. 247. 

2 Anczyk Marian. Europejska Konferencja 2001 na temat «Dost~p do prawa і 
do s~tdu, pomoc s~tdowa, honoraria adwokackie>>, Berlin, 23 marzec 2001 11 
Palestra.-2001.-NQ 11-12.--S. 163. 
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Існують цва види об'єднань: 

- <шара-судові>> - об'єднання, створювані за ІНІщативою Мі
ністерства юстиції, які діють переважно в галузі допомоги потер
шлим; 

-громадські організації загального характеру, а також такі, що 
займаються захистом тих чи інших малозабезпечених (наприклад, 
організація захисту прав осіб без постійного місця проживання). 

Участь у ІІаданні консультацій страхових компаній. Згідно з 
Європейською директивою від 22 червня 1987 р., відтвореною в 
Законі від ЗІ грудня 1991 р., страхові компанії можуть укладати 
договори про надання юридичного захисту. Проте з метою зберег

ти монопоЛІЮ адвокатів на представництво в органах правосуддя 
інформація повинна бути нейтральною, повною і не ототожнюва
тися з юридичними порадами. На сьогоднішній день лище 15% 
населення Франції та 11% спорів охоплені таким видом допомоги.' 

Розвиток неформальних можливостей доступу до права. Такі 
можливості пропонуються засобами масової інформації: багатьох 
адвокатів запрошують на телевізійні передачі, є спеціальна радіо
передача, а також численні передачі про права споживачів, особ

ливо у приватному секторі. 

Розвивається система консультаuій через абонентську телеін
формаuійну мережу <<Мінітель» (запит за адресою «3615 Vos 
droitS>> - <<Ваші права»), а також віднедавна через мережу <<Інтер
нет», де відкрито сайт <<1egifrance» (законодавчі акти та судова 
практика). 

Вшпрати дер.жави на судову допомогу. Витрати на надання су
дової допомоги та інших окремих видів допомоги (допомога затри
маним, допомога на nосередниитво в кримінальних справах) зросли 
на 54% у період з 1992 по 200 І рр., збільшившись з ІЗІ млн євро до 
202 млн, зокрема, згідно із Законом від 15 червня 2000 р. На 2002 р. 
ці витрати були визначені в обсязі 292 млн євро? 

Способи визтшчеття та контроль правової допо,\Іоги. З uією ме
тою створено спеціалізовані служби у Міністерстві юстиuії. Нова 

1 Жан-Крістоф Гарсіа. Доступність правової системи Франції: цілеспря
мованість і координування дій у забезпеченні доступу rромадян до nравосу д
ля. У зб.: Юридична та судова практика у Франuїt. Форми оскаржсtшя. До
ступ до права. Основні принципи процесу // Збірка документів французько
українського технічного співробітниuтва.- N!! 4.-- Київ.-- Б. р. в.- С. 67-69. 

2 Тан сшю.- С. 71. 
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спеціалізована служба, підпорядкована Міністрові юстиції, опіку
ється такими питаннями: 

судова допомога і доступ до права; 
забезпечення функціонування міських органів влади; 
допомога потершлим; 

забезпечення політики Міністерства юстиції щодо об'єднань 
громадян для визначення і реалізації узгоджених і динамічних дій 
у цих питаннях. 

Зазначена служба дає змогу конкретним працівникам судових 
органів, представникам ліберальних професій і об'єднань грома
дян визначати єдиного партнера для надання ним підтримки. 

Служба складається з тридцяти працівників і функціонує з бе
резня 2002 р. 

Органи з питань доступу до права і правосуддя. 1. Національна 
Рада з доступу до права та правосуддя. Національна Рада склада
ється з 24 членів (у тому числі: 7 адвокатів, 2 виконавці, 2 нотаріу
си, 1 судовий представник). Це консультативний орган при Міні
строві юстиції. Половина його членів - це народні обранці та чле
ни громадських об'єднань, а інші представники правничих професій. 

Завданням Ради є збирання даних про судову допомогу та до

ступ до права і вироблення пропозицій для органів державної вла
ди та департаментських рад з доступу до права шодо заходІВ для 

вдосконалення функціонування системи судової допомоги. Рада 
проводить «круглі столи» та регіональні конференції. 

Департа.«ентські ради з доступу до права. 
Департаментські ради з доступу до права були створені згідно 

із Законом від 18 грудня 1998 р. про доступ до права та розв'я
зання конфліктів на засадах взаємної домовленості на зміну Закону 
від 1 О липня І 991 р. про юридичну допомогу. Законом передбаче
но створення Департаментської ради з доступу до права в кожному 
департаменті Франції. Такі ради створюються у вигляді безприбут
кових організацій, що мають статус юридичної особи, керівництво 
якими здійснює голова Суду великої інстанції адміністративного 
центру департаменту. 

Як і Національна Рада з доступу до права, Департаментська Ра
да складається з осіб, що сприяють доступові до права в департа

менті. Це: 
-представники правничих професій (адвокати, нотаріуси, судо

ві виконавці, судові повірені: по одному представникові від кожної 
департаментської палати); 
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- представники МІСцевих громад, що ошкуються соціальною 

політикою (представник генеральної ради та один представник від 
об'єднання мерів); 

-представники спеціалізованих об'єднань; 
-- представники держави (префект департаменту і прокурор). 
Раду очолює Голова суду великої інстанції, який має своїм за

вданням визначення політики в питаннях доступу до права в депа
ртаменті; керування та координування заходів з доступу до права, 
а також, за необхідності, фінансування окремих заходів; коорди
нування заходів із доступу до права з іншими державними захо
дами (угоди про нагляд, планові договори, місцеві договори про 
безпеку). 

Поточне функціонувания рад із доступу до права фінансується 
державою, яка надає приміщення (суд великої інстанції) та техніч
ний персонал (судові секретарі тощо). Члени Ради також забезпе
чують їі функціонування шляхом надання персоналу, грошових 

коштів, матеріально-технічних засобів. 

Заходи Департаментської ради з доступу до права фінаисуються 
значною мірою держ~вОЮ1 а ~акож таки~и органам.и~ як: .департа
мент, палата адвокапв, нотарІуси, судовІ виконавцІ 1, крІм цього, 

регіонами та органами соціального забезпечення. 
На лютий 2002 р. було створено 68 Департаментських рад із до

ступу до права (35- у 1999 р., 44- у 2000 р. і 61- у 2001 р.). 1 

Судова допомога. На загал судовий процес недешево обходиться 
при наданні судової допомоги. Наводимо приблизні дані щодо вар
тості судового процесу. 

У цивільному процесі, тобто в процесі між приватними особа
ми, наприклад, у суді великої інстанції, необхідно сплатити гоно
рар адвокату і витрати за справою, якими є витрати на судового 
виконавця і, за необхідності, на експерта. 
У кримінальному процесі, наприклад, у виправиому суді, як 

правило, необхідно сплатити гонорар адвокату. Витрати на судо

вого виконавця та на експертизу бере на себе держава. У разі при
значения адвоката судом для захисту особи його послуги оплачу
ються безпосередньо за рахунок системи судової допомоги. Фіксо
ваний судовий збір сплачують тільки повнолітні засуджені. 

В адміністративному судочинстві, скажімо, при розгляді справи 
Адміністративним судом, необхідно оплатити послуги адвоката і, 

1 Жап-Крістоф Гарсіа. Цит. nраця.- С. 77. 
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за необхідності, послуги експерта. Ці витрати можуть бути оп
лачені за рахунок системи судової допомоги, але в разі, якщо 
особа програє процес, їі може бути зобов'язано оплатити витрати 
на експертизу протилежної сторони, тобто адміністративного 
органу. 

Повна судова допомога звільняє від сплати гонорару та витрат, 
які мав би заявник, у принципі, сплатити, і виключає також будь
яку іншу винагороду для адвокатів. 

На отримання безоплатної правової допомоги має право особа, 
річний дохід якої не перевищує 5175 євро, і частково безоплатну 
правову допомогу при отриманні 7703 євро на рік.' 

Полюбовне розв'язання спорів. Інтегрування політики полюбов
ного розв'язання спорів у систему доступу до права сприяє пере
глядові завдань цієї системи. Згідно із Законом від 18 грудня 1998 р. 
до судової допомоги був доданий новий спосіб полюбовного 
розв'язання конфліктів: допомога на примирення, а, крім того, по
ложення згаданого Закону спрямовані на вдосконалення системи 
посередництва в кримінальних справах. 

Практика примирення (мирової угоди), поширена переважно в 
господарських і соціальних питаннях, полягає в досягненні угоди 
між особами з метою покласти край спорові між ними. Це - своє
рідний договір, яким особи <<завершують конфлікт, що виник, або 
запобігають виникненню конфлікту» (ст. 2044 Цивільного кодек
су). Таким чином, нині існує можливість надавати малозабезпече
ним громадянам допомогу не лише для ведення процесу, а й таку 
допомогу, яка має дозволити їм <<досягти примирення до пору

шення справи в судовому органі». 
Особі, яка одержує згадану допомогу, надається адвокат для 

укладення мирової угоди. Винагорода адвоката дорівнює гонора
ру, що він би його одержав, беручи участь у судовому процесі з 
такої справи. 

У разі, якщо досягти примирення не вдасться, вже сплачений 
гонорар буде вирахуваний з тієї суми винагороди, яка передбачена 
на участь адвоката у судовому процесі для розгляду даної справи. 
Це мало б заохочувати адвоката прагнути, в першу чергу, полю

бовного розв'язання спору. 

1 Anczyk Marian. Europejska Koпferencja 2001 na temat «Dost~p do prawa і 
do щdu, pomoc щdowa, honoraria adwokackie», Berlin, 23 marzec 200 І 11 
Pa\cstra.- 2001.- 11-12.- S. 162. 
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Організація надання безо11латних nравових nослуг постшно 
удосконалюється. Внісши зміни до статей 10, !3, 39 Закону від 
J О лиnня 199 J р., законодавець ухвалив і nевні вдосконалення: 

·:· у разі відсутності голови чи його неможливості взяти участь у 
засщаню розширеНІ повноваження застуnника голови - голови 

Бюро з nравової допомоги, який може відтепер одноосібно розгля
дати заяви, що не становлять серйозних труднощів; 

-формулювання статті 36 <<Якщо вирок винесено на користь одер
жувача судової допомогИ>> замінене більш точним: <<Якщо рішення, 
що набрало законну силу, винесене на користь одержувача ... »; 

- адвокат втрачає право на винагороду, якщо не звернеться по 

неї протягом шести місяців; 

- судова доnомога відкликається в разі, якщо буде визнано, що 
nроцесуальні дії мали на меті затягування судового розгляду або 
були неnравомірними; 

- поліпшення системи інформування одержувача доnомоги 
шляхом доведення до його відома змісту статей 42, 50-52 Закону; 

- військовим nенсіонерам за інвалідністю допомога надається 
автоматично. 

Це нове положення спрямоване, головне, на врегулювання конф
ліктів повсякденного життя, пов'язаних із правами споживачів, 
стосунками із сусідами, несnлатою квартирної nлати чи неnовер
ненням nози<Іок, а також угоди з nодатковими та адміністративними 

органами. Втім, сnроби nримирення не закріnлені цим документом 

з огляду на те, що дії nосередника з nримирення не nриводять до 

витрат з боку сторін. 1 Що стосується законної сили мирових угод, 
то слід зазначити, що Декретом від 28 грудня J 998 р. передбачена 
швидка й nроста nроцедура, включена до статгі 1441-4 нового Ци
вільно-nроцесуального кодексу. Відтеnер досить, щоб голова суду 
великої інстанції надав законну силу nоданому йому актові за 
заявою однієї зі сторін мирової угоди. 

Посередництво в кримінальних справах є третім шляхом між 
закриттям сnрави та П nорушенням: воно характеризується nрове
денням засідання, на якому nосередник (Прокурор Ресnубліки або 
його уповноважений) nрагне знайти розв'язання, nрийнятне для 
осіб, які у конфлікті, з тим, аби уникнути nоновлення правопору
шень, що виnливають із конфлікту. Обсяг втручання системи nо
середництва в кримінальних сnравах зріс на 75% за три роки (так, 

1 Гарсіа Жан-Крістоф. Цит. праня.-· С. 112. 
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Ліонський виправний суд розглядає 8000 справ, а будинок право
сумя- 4000 справ на рік). 

Закон 1998 р. дозволяє виплачувати винагороду адвокатові, 
який бере участь у процесі посередництва, за допомогою режиму 
цільового фінансування. Винагорода адвоката має бути передба
чена декретом. 

Новий закон містить статтю 64-2 про посередництво в кримі
нальних справах і дитячу злочинність. Неповнолітні правопоруш
ники віком у ІЗ років одержуватимуть допомогу адвоката як судо
ву допомогу. 

Зазначені заходи мають на меті підсилити права захисту, і слід 
вітати розширення допомоги адвоката як у кримінальних, так і в 
цивільних справах. 

Багато часу та енергії віддають французькі адвокати надан
ню безоплатної юридичної допомоги населенню. Наприклад, 
в Парижі приблизно 27 тисяч жителів щороку одержує такі кон
сультації. Виникає чимало проблем й у наданні безоплатної або 
пільгової правової допомоги. Так, число осіб, які користуються 
нею у цивільних справах, постійно зростає. Однак винагорода в 
цих випадках є досить скромною і виплачується з чималим про
міжком у часі. У деяких департаментах Франції, де допомога на
дається на пільгових засадах, вона становить 50% усіх цивільних 
справ. 1 

Сьогодні адвокати ставлять питання про перегляд ставок вина

городи і створення таких механізмів, які виключали би затримку 

оплати і неузгодженість дій палат та держави. Пропонується також 
створити спеціальний фонд оплати праці адвокатів, які допомага
ють тим, хто має право на пільги. Такий фонд за розумного управ

ління може дати прибуток. 
Правова допомога надається громадянам Франції чи країн ЄС 

або іноземним громадянам, країна яких підписала із Францією 
угоду про правову допомогу. Іноземцям така допомога надається 
за умови перебування у Франції на законних підставах та за винят
ком кримінальних справ та справ щодо порушень правил в'їзду та 

перебування на території. У наданні правової допомоги може бути 
відмовлено, якшо особою були подані неправдиві відомості або 
якщо заявник одержав певну суму грошей перед розглядом справи 

в судІ. 

1 Гарсіа Жан-Крістоф. Цит. nраця.- С. 115. 
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За яких умов надається правова допомога? 
J • Матеріальне становище. Допомога надається у повному обся

зі, якщо заявник одержує менше 802 євро на місяць, або в частко
вому обсязі, якщо його місячний дохід не перевищує 1203 євро. 

2. Вимоги щодо місця проживання. Як правило, допомога нада
ється заявникам, які мешкають у Франції на законних підставах і 
постійно. 

3. Вимога щодо серйозності заяви до суду: справа не повинна 
вважатися такою, що є явно неприйнятною чи безпідставною. Ця 
вимога, зрозуміло, не застосовується до відповідача в справі, до 
підслідного, підсудного, обвинуваченого чи засудженого. 

Як виняток, заяви про надання допомоги приймаються від осіб, 
що не відповідають зазначеним вище умовам, якщо справа заслу
говує на особливий інтерес з огляду на предмет спору чи на пе
редбачувані витрати на процес. 

У разі надання повної правової допомоги судові витрати пов
ністю бере на себе держава; у разі надання часткової допомоги 
держава оплачує частину судових витрат (від 15 до 85% загальної 
суми). Розмір винагороди адвоката - це сума, яка визначається як 
добуток визначеної адвокатською палатою одиниці на коефіцієнт, 
що встановлюється відповідно до типу процесу. 

Декілька слів про звільнення сторони процесу від сплати судо
вих витрат. На судові витрати складається так званий trais et 
dйрепs, куди входять, відповідно до ст. 695 ЦПК, витрати різні, 
оплати, податки. Витрати такі має відшкодовувати, як правило, 

сторона, яка програла процес. Суд вправі, із врахуванням винятко
вих обставин, звільнити сторону повністю чи частково від сплати 
судових витрат. Складовою витрат також є frais de frustratores, тоб
то кошти, які виникають із приводу діяльності адвокатів, huissiers 
de justice та avoues, які діяли з перевищенням наданих їм повнова
жень. Інші витрати віднесено до адвокатського гонорару: за виго
лошення адвокатом промови в суді, винагорода представника за 
участь у цивільному спорі, в якому його участь не є обов'язковою, 
кошти за надання консультацій, витрати, пов'язані з поїздкою, 
втрачений заробіток. 

Ці кошти стягуються зі сторони, яка програла процес. Але ін

шим чином виглядає ситуація, коли ця сторона на підставі закону 
має право на звільнення від сплати таких витрат. Таке звільнення 
може мати місце в повному розмірі чи частково. 
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Заяви подаються до Бюро правової допомоги при відповідному 
судовому органі: зазначені Бюро існують при кожному суді вели
кої інстанції та при апеляційних судах. До складу Бюро правової 
допомоги входять представник судового органу, голова, секретар, 

два представники допоміжного персоналу юстиції та два державні 
службовці. 

Заява має бути подана до Бюро правової допомоги при суді ве
ликої інстанції за місцем проживання особи. 

Рішення з розгляду заяви може бути оскаржене заявою до голо
ви компетентного суду великої інстанції (якщо заяву відхилено з 
мотивів серйозності). Заявник може також вимагати повторного 
розгляду своєї заяви, якщо їі було відхилено з мотивів матеріаль
ного становища. 

Вибір адвоката є вільним, але передбачена можливість і звер
нення до голови адвокатської палати про призначення адвоката. 

Відповідні кошти виплачуються державою адвокатським пала
там залежно від кількості справ, що їх вели адвокати в рамках 
надання правової допомоги, та з урахуванням вартості викона
них дій. 

Зі 197 млн євро, передбачених у державному бюджеті на право
ву допомогу, 158 млн євро були перераховані палатам адвокатів, 
які розподіляли їх між відповідними адвокатами. 

Приклад: у Паризькій палаті 20% адвокатів залучаються до 
правової допомоги. У масштабах Франції правову допомогу нада
ють 10 728 адвокатів, із загальної кількості 38 140 адвокатів, об'єд
наних у 181 палату. Паризька палата- найбільша у Франції (40% 
адвокатів): у Парижі - 700 адвокатів на І ОО тис. населення, тоді як 
у малих палатах ця пропорція становить І О адвокатів на І ОО тис на
селення. Спостерігається велика різниця в доходах палат. 

Динаміка розвитку повної правової допомоги: 1992-1995:+ 10% 
на рік; 1996-1997: + 5% на рік; 1998:- І%; 1999:- 0,1%; 2000:-
1%.' . 

Обсяг часткової правової допомоги поступово збільшується, 
хоча й у невеликих обсягах. Кількість осіб, яким надавалася без

коштовна допомога в цивільних справах, значно зменшилася з 
1998 р., за винятком допомоги на заходи із захисту неблагополуч
них дітей. Обсяг допомоги за кримінальними справами зростає, 

але меншими темпами, з 1998 р. Обсяг допомоги істотно збіль-

1 Гарсіа Жан-Крістоф. Цит. npauя.- С. 83-85. 
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шився в судах для неповноютюх. Із загального обсягу часткової 

правової допомоm 55% припадає на цивільні справи, 41% - на 
кримінальні справи, 3% - на справи іноземців і l% на адміністра
тивні спори. 
У цивільних справах найбільша частка обсягу допомоги припа

дає на сімейні спори, за якими йдуть загальні справи в судах великої 
інстанції та в судах малої інстанції (по 14%) і в апеляційному суді 
(10%). У кримінальних справах найбільша частка допомоги припа
дає на справи, що розглядаються виправними судами (48,5%). 1 

Протягом тривалого часу переважав підхід до доступу до пра
ва як до гуманітарної місії з надання безплатної правової допомо
ги, яку забезпечують адвокатські палати для незаможних. Закон 
від 3 січня 1972 р. кладе край такій системі допомоги і визнає 
право на повну чи часткову правову допомогу залежно від гранич
ної межі місячного доходу громадян. Зауважимо: цей інститут 
склався ще в 1851 р. 2 Надання такої допомоги ставало можливою 
лише при пред' явленні великої кількості різних довідок, що дуже 
обтяжувало тих, хто мав намір іТ отримувати. Закон 1972 р. вста
новлював, що особам, місячний дохід яких не перевищує 1500 фран
ків, така допомога надається лише частково. Повна безоплатна 
правова допомога надавалася тим, чий місячний дохід складав не 
більш як 900 франків. Проте тільки в 1982 р. запроваджується 
оплата (дуже низька) послуг призначуваних судом адвокатів у 
кримінальних справах. 

Недостатність державної підтримки змушує вносити зміни в за
конодавчу базу. Законом від І О липня 1991 р. створюється система 
правової допомоги, яка складається з двох частин: судової допомо
ги та допомоги з доступу до права. Упровадження системи здійс

нюється децентралізовано: судова допомога (повна чи часткова 
оплата судових витрат) забезпечується адвокатськими палатами за 
рахунок загальної державної дотації, яка розподіляється між від
повщними адвокатами. 

Допомога з доступу до nрава (інформаційні та консультативні 

заходи щодо не судових способів врегулювання конфліктів) здійс
нюється Департаментськими Радами з правової допомоги - уні
кальної деnартаментської структури, яка nовинна ощнювати по

треби віднаходити засоби фінансування. 

1 Гарсіа Жан-Крістоф. Цит. праця.- С. 85. 
2 Шарнен Роберт. Юстиция во Франции.- М., 1978.- С. 57. 
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Обсяг судової допомоги виявився значним: з 388 ООО у 1982 р. 
до 71 О ООО у 1997 р. (3/5 стосуються сімейних конфліктів при пе
реважній кількості заяв від жінок (58%). Результати системи з До
помоги доступу до права набагато скромніші. Складається вра
ження, що запроваджені майже десять років тому новації не дають 
бажаного ефекту.' 

Серед основних недоліків можна виокремити такі: 
І. Мала частка nравової допомоги та диспропорція між обома 

видами допомоги на користь судової (у І 997 р. обсяг правової до
помоги склав І ,5 млн євро, тоді як обсяг судової допомоги, яка до
зволяє мати адвоката на процесі, становив 180 млн євро, що не були 
використані за браком відповідних проектів); 

2. Постійні труднощі, пов'язані з неможливістю зрозуміти пра
вові документи, що складаються бюрократичними структурами. 
З цього випливають і труднощі щодо розуміння солідарності в не
прозорих адміністративних механізмах за відсутності культури 
правового регулювання. 

12 грудня 2001 р. понад 35 тис. адвокатів провели загальнона
ціональний страйк. Основна вимога страйкуючих - збільшення 
субсидій на судовий захист малозабезпечених громадян. Як аргу
мент адвокати наводили факт, що Великобританія виділяє в десять 
разів більше субсидій на юридичну допомогу бідним. Такої допо
моги потребують кожен рік близько 700 тис. бідиих2 

Правова допомога, шо надається державою, передбачає: 

- фінансову допомогу у вигляді звільнення від судових витрат 
та сплати вартості роботи представника у процесі; 

- допомогу в характері інформаційно-технічному, що полег
шує доступ громадян до прав, що означає доступ до інформації 

про право, про права і обов' язки громадянина, про способи захис
ту своїх прав; 

- безпосередня допомога доступу до права проявляється, на
самперед, у двох формах: надання консультацій щодо прав і обо
в'язків і асистування в ході адміністративного процесу. 

Відповідно до ст. 54 Закону від 10 липня 1991 р. зі змінами, 
lаконом 1998 р. про правову допомогу,3 в кожному департаменті 

1 Гарсіа Жан-Крістоф. Цит. nраця.- С. 109. 
2 Адвокатская деятельность. Учебно-практическое пособие І Пол ред. 

В. И. Буробина.- М., 2003.- С. 230. 
3 1\Jaclю~'ska Aleksand1·a, Jt'ojtyczek Krzysztof Prawo francuskie.- Т. 2.

Zakamycze, 2005.- S. 84. 
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створено Раду доступу до правосуддя (conseil departemental de 
l'acces au droit). Очолює Раду голова департаменту міста; його 
голос є вирішальним у випадку рівності голосів. До складу Ради 
входять: 

префект департаменту; 
Прокурор Республіки; 
член магістрату; 
nредставники правничих професій (адвокати, судовІ пред

ставники, нотаріуси); 
- союз мерІв департаменту; 

- товариства, які за статусом є інституціями, покликаними на-
давати правову допомогу. 1 

Рада розпоряджається коштами, із яких виплачуються адвока
там гонорари за надану ними правову допомогу (caisse des 
reg\ements pecцniaeres du barreau). 

Стаття 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і ос
новних свобод містить перелік прав і обов' язків, які в сукупності 
дають людині можливість реалізувати своє право доступу до пра
восуддя. Держава зобов'язана створити такі умови, за яких реалі
зація права на доступ до правосуддя не буде залежати від особис
тої інформованості людини чи ії фінансових можливостей.2 

Інститут участі адвоката за призначенням шораз менше задо
вольняє запити громадян держави. Тому не дивно, що в державах 

Європи ддя надання правової допомоги в кримінальних справах 
створюються спеціальні юридичні товариства, юридичні бюро 
(public defender), в яких працюють адвокати і отримують зарплату 
від держави за здійснення захисту громадян, яким захисник був 
призначений за рахунок бюджету. 

Європейський Суд з прав людини неодноразово звертав увагу в 
своїх рішеннях на безоплатне надання юридичної допомоги, роз
глядаючи ії у контексті ст. 6 Європейської Конвенuії про захист 
прав людини і основних свобод, яка nроголосила: «Кожен у ви
падку спору про його цивільні права і обов'язки чи пред'явлення 
йому будь-якого кримінального обвинувачення має право на спра
ведливий і публічний розгляд справи ... >>. 

1 Machowska Aleksandra. Wojtyczek Krzysztof Prawo francuskie.- Т. 2.
Zakamycze, 2005.- S. 84-85. 

2 Соболева А. Безоп:латная юридическая помощь: российская практика и 
стандартЬІ Совета ЕвропьІ// Российская юс;иция.- 2003.- N2 5.- С. 37. 
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У справі «Ейрі проти Ірландії» заявниця звернулася зі скаргою на 
те, що їй було відмовлено в наданні безплатного захисника у цивіль
ній сnраві, коли вона добивалася судової постанови про окреме 

проживання з чоловіком. Безкоштовна допомога з таких категорій 
справ в Ірландії не надавалася, а в Ері не було достатніх коштів для 
оплати такої допомоги. Ері вважала, що порушено п. І ст. 6 Кон
венції, оскільки вона позбавлена права доступу до правосуддя, що 
вона відчула на собі дискримінацію (ст. 14 Конвенціі), оскільки бу
ла позбавлена судового захисту, яким можуть користуватися за

можні люди. Європейський Суд аргументи уряду Ірландії про те, 
що заявниця могла стати перед судом і реалізувати своє право на 
доступ до правосудця без допомоги адвоката, визнав безпідставним. 
<<Конвенція направлена на те,- зазначив Суд в своєму рішенні,- що
би гарантувати не теоретичні або ілюзорні права, а права, здійснені 
на практиці, і ефективні ... Суду видається очевидним, що заявник 
опинилася би в невигідній ситуації, коли б Гі чоловіка представляв 
адвокат, а іІ ні. Крім того, на думку Суду, було би нереалістично 
припускати, що заявник могла ефективно вести свою сnраву ... ». 1 

Цікавим це рішення Суду є ще й тим, що до нього в Ірландії без
коштовна юридична допомога не надавалася у цивільних спра
вах. А рішення Європейського Суду фактично поклало обов'язок на 
національні уряди надавати безкоштовну правову допомогу і у ци
вільних справах в аспекті реалізації права на доступ до правосуддя-' 

Європейський Суд може накласти обов'язок на державу -
учасницю ЄС, якщо дійде висновку, що відповідача, який з фінан
сових причин не міг дозволити собі звернутися до адвоката, не бу
ло забезпечено безкоштовною юридичною допомогою. У справі 
«Артіко проти Італії», виходячи з обов'язку держави забезпечити 
доступ до правосуддя, Суд указав, що держави - учасниці ЄС зо
бов' язані вживати кроків для того, щоби відповідач міг ефективно 
використати своє право на безкоштовну юридичну допомогу. 

З І травня 2002 р. Європейський комітет із правових питань 
розробив План дій по створенню системи юридичної допомоги. 
План передбачає, що, з метою забезпечення ефективного доступу 
до правосуддя, рекомендується запроваджувати різні моделі: 
зменшення навантаження на суддів завдяки широкому викорис-

1 Евроnейский Суд no nравам человека. Избран~ІьІе решения.- М., 2000.
С. 273. 

2 Соболева А. Uит. nраця.-- С. І 2. 
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танню nозасудових nримирювальних заходІв безпосередньо до 

початку судового розгляду сnрави; внесення в nроцесуальне за

конодавство змін з тнм, щоби зробити процедуру більш простою 
і зрозумілою для громадян; спрощення вимог, що пред'являються 
до документів, які використовуються в судовому nроцесі; більш 
широке розповсюдження nравової інформації, включаючи і судові . . . 
рІшення, серед юрисТІв 1 громадськосТІ; удосконалення процеду-

ри апеляційного перегляду судових рішень, особливо в цивільних 
і комерційних справах, які тягнуться, як правило, довше ніж 
справи кримінальні. 1 

У ст. 6 Плану зазначено, що «на nрактиці належні системи надан
ня юридичної допомоги є істотною складовою рівного для всіх до
ступу до правосуддя і можуть передбачати надання юридичної допо
моm, включаючи представництво юристами; надання інформації, 
юридичне консультування; захист обвинувачених у кримінальному 
процесі; підготовка справ в інших процесах, крім кримінальних, і 
представництво клієнтів у суді; сnрияння в зверненні до органів пуб
лічної влади, якщо воно має правовий аспект; консультації й допомо
га на стадії виконання судових рішень і вироків, включаючи подання 
заяв із проханням про звільнення від покарання чи помилування». 

Рада Європи за час свого існування також неодноразово з про
блем створення належних умов для забезпечення рівних можли
востей доступу до правосуддя приймала свої постанови у формі 
Резолюцій, в яких розробила можливі схеми надання юридичної 
допомоги, які могли би слугувати національним законодавствам 
для запровадження таких засад на національному рівні. Зокрема, 
слід згадати такі Резолюції: Резолюція N2 (76) 5 «Про юридичну 
допомогу в цивільних, комерційних і адміністративних справах», 
Резолюція N2 (78) 8 Комітету Міністрів Ради Європи «Про 
юридичну допомогу і консультування», Рекомендація N2 (81) 7 
Комітету Міністрів «Про заходи, що забезпечують доступ до пра
восуддя», Рекомендація N2 R (93) І Комітету міністрів «Про 
ефективний доступ до права і правосуддя для найбільш бідних>>. 

У Рекомендації N2 R (93) 1 «Про ефективний доступ до права 
і правосуддя для найбільш бідних>> від 8 січня 1993 р. Комітет 
міністрів Ради Європи стурбований тим, що найбідніші люди 
позбавлені можливостей скористатися правами людини такою ж 
мірою, якою ними користуються люди, спроможні оплатити 

1 Соболева А. Цит. праця.~ С. 12. 
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послуги адвоката. Рекомендовано державам - учасницям ЄС ужи
ти заходів до значного поліnшення системи юридичної допомоги. 
Ці заходи мають включати в себе: ознайомлення юридичних то
вариств з nроблемами найбідніших людей, створення служб для 
надання nравової допомоги біднішим, відкриття в бідних районах 
юридичних консультацій, залучення неурядових організацій до 
квазіюридичних процедур врегулювання спорів, поширення 
юридичної допомоги на всі категорії сnрав (цивільні, криміналь
ні, комерційні, адміністративні, соціальні тощо), на всі стадії 
процесу і на всі випадки участі в nроцесі зазначених осіб, неза
лежно від того, в якості кого вони беруть участь. Документ ре
комендує поширити надання nравової допомоги і на осіб без 

• 1 
громадянства та шоземних громадян. 

Відома Англійська група nравових дій (Tnglish Legal Action 
Group) проголосила вихідні засади nри надання правової доnомоги: 

- доступ до nравосуддя- це конституційне право; 
- ·його метою є досягнення не тільки nроцесуальної сnравед-

ливості, але й сnраведливості по суті справи; 
- людям необхідна юридична допомога не тільки в кримі

нальних справах, а й у цивільних, а інколи - й адміністративних 
справах; 

- реалізація nринципу доступу до nравосуддя вимагає вклю

чення таких механізмів, як nравове утворення і інформованість 
населення; 

- програми надання безоплатної юридичної допомоги мають 

брати до уваги реалістичний рівень наявних ресурсів, але ці обме
жені ресурси не повинні бути визначальними nри розробленні дер
жавної політики в даній галузі.2 

Будию<и правосуддя і права (rnaisoпs de Justoce et du droit). Го
ловним завданням цієї інституції є полегшення громадянам досту
пу до nрава. Починаючи з J 990 р. мережа таких будинків nокрила 
Францію. 

Міністерство юстиції щорічно виділяє J ,5 млн євро на функціо
нування Будинків nравосуддя й права, які створені згідно із Зако
ном від 18 грудня 1998 р. як реалізація ініціативи прокуратури. 

Початковим завданням них закладів була боротьба на місцях із 
дрібними правопорушеннями. 

1 СобшеваА. Цит. праuя.-С. ІЗ. 
2 Там само. 
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Будинок nравосуддя і nрава nідnорядкований суду великої інс
танції і є місцем достуnу до nрава (nрийом відвідувачів, надання 

доnомоги, інформації, консультацій тощо) для громадян. 
Законодавець визначив, що ними можуть вживатися заходи, 

що становлять альтернативу розгляду справ у кримшальному 

процесі. 

У Будинку правосуддя і права працює ціла група фахівців під 

керівництвом голови суду великої інстанції і Прокурора Респуб

ліки. Голова суду і Прокурор Республіки очолюють правління, до 
складу якого входять місцеві обранці та партнери Бу линку право
суддя й права. 

До роботи в Будинку правосуддя й права залучаються: 

!. Представники судової системи - судді в справах неповноліт
ніх, в сімейних справах, заступники прокурорів тощо. Ця категорія 
осіб проводить регулярні чергування. Здійснює прийом відвідува
чів, перевіряє застосування судових заходів. 

2. Адвокати- надають юридичні консультації та поради. 

З. Судові посередники - виступають посередниками на про
хання конфліктуючих сторін із метою мирного врегулювання су

перечок цивІЛьного характеру. 

4. Радники з питань соціальної реабілітації- контролюють здійс
нення покарання, надають доnомогу ув'язненим або тим, хто ви

ходить з ув'язнення, інформують та приймають близьких ув'яз

нених. 

5. Уповноважений Прокурора Республіки - за дорученням і 
під контролем прокуратури запроваджує аль тернативві засоби 
щодо притягнення до кримінальної відповідальності: попере

дження про дотримання закону, заходи щодо відшкодування 

ШКОДИ ТОЩО. 

б. Вихователь судової системи судового захисту молоді - за
безпечує виховний нагляд за неповнолітніми. 

Ці та деякі інші працівники Будинку nравосуддя й права мо

жуть надавати й додаткові nослуги: 

складання письмових документів; 

- посередництво в сІмейних суперечках; 

- чергування та юридичні консультації нотарІуСІВ судових 

виконавuів. 1 

1 Жан-Крістоф Гарсіа. Цит. праця.- С. 89-95. 
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Ці будинки є загальнодостушшми для кожного громадянина. 

Фінансова допомога в доступі до права (aide Juridictioпnelle). 
Ідея сприяння незаможнім верствам населення мати доступ до 
правосуддя для Франції- не нова. Уже в 1851 р. законодавцем бу
ло врегульовано надання правової допомоги бідним (assistaпsce 
judiciaire). Перший Закон у цьому аспекті було прийнято 22 січня 
1851 р. Він давав право суду звільняти неплатіжоспроможних осіб 
від сплати судових витрат. Надаючи безкоштовно правову допо
могу бідним, адвокати не отримували жодної грошової компенса
ції; держава також не відшкодовувала вартості наданої правової 
допомоги.' 

Перевірте свої зпаппя 

І. Який nравовий акт уперше в історії Франції запровадив надання 
безкоштовної nравової допомоги? 

2. Коли вперше у Франції було створено Бюро судової допомоги? 
3. Що таке <щоброчюші порадИ>>? 
4. Коли у Франції вперше запроваджено ведення безкоштовного кри

мінального процесу? 
5. lЦо розуміється у Франції під поняттям «надання безоплатної пра-

вової допомоги»? 
б. Що являють собою «пара-судові» об'єднання? 

7. Які безоплатні nравові послуги надають страхові компаніі"? 
8. Охарактеризуйте розвиток неформальних можливостей достуnу до 

nрава. 

9. Яку участь бере держава у витратах на судову безоnлатну nравову 
допомогу? 

l О. Які існують у Францjі способи визнання необхідності в отриманні 
безоплатної правової допомоги? 

11. Назвіть органи з питань доступу до nрава у Франції. 
12. Що означає полюбовне розв'язання в системі достуnу до nрава? 
13. Що ви розумієте від посередниками в кримінальному процесі? 
14. За яких умов надається у Франції безоnлатна правова допомога? 
15. Що таке Будинок nравосуддя? 

1 Machmvska Aleksandra. Wojtyczek Krzysztof Prawo francuskie.- Т. 2.
Zakamyczc, 2005.- S. 86. 
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