Застереження
згідно з Угодою
Загальні застереження ЄС та деяких країн-членів щодо секторальних
обмежень надання юридичних послуг іноземними адвокатами (юристами):
«Надання юридичних послуг дозволяється лише по відношенню до
публічного міжнародного права,
права ЄС і права будь-якої юрисдикції, в якій інвестор або його
персонал відповідають критеріям
для заняття юридичною практикою, і, як і надання інших послуг,
підлягає ліцензійним вимогам і
процедурам, які застосовуються у
державах-членах Європейського
Союзу. Для юристів, які надають
юридичні послуги по відношенню
до публічного міжнародного та іноземного права, вони interalia можуть мати форму відповідності місцевим етичним кодексам, правилам
використання звання, отриманого у
своїй країні (якщо не було отримане
визнання звання приймаючою країною), страховим вимогам, простої
реєстрації у адвокатській колегії
приймаючої країни або спрощеного
прийняття до адвокатської колегії
приймаючої країни за результатами
перевірки професійної придатності
та юридичної чи професійної адреси у приймаючій країні.
Юридичні послуги по відношенню до права ЄС надаються повністю

»

кваліфікованим адвокатом – членом адвокатської колегії ЄС, який
виступає особисто або через такого
адвоката, а юридичні послуги по
відношенню до права держави-члена ЄС – повністю кваліфікованим
адвокатом – членом адвокатської
колегії відповідної держави, який
виступає особисто або через такого

Отже, Угода про асоціацію дозволяє адвокатам (юристам) здійснювати практику в країнах-учасниках
з урахуванням застережень щодо
необхідності виконання дій, пов’язаних з підтвердженням та визнанням
дипломів та відповідної кваліфікації,
повного або часткового членства у
адвокатських колегіях (асоціаціях),

Треба готуватися до вступу
до європейської юридичної спільноти,
яка налічує більш ніж 1 млн
адвокатів та юристів

адвоката. Тому для представлення в
судах та інших компетентних органах ЄС може бути необхідне повне
членство у адвокатській колегії відповідної держави-члена ЄС, оскільки
воно передбачає практику в національному процесуальному праві й
процесуальному праві ЄС.
Проте у деяких державах-членах
іноземним адвокатам, які не є повними членами адвокатської колегії,
дозволяється представляти у цивільному процесі сторону, яка є громадянином або належить до держави,
в якій адвокат має право займатися
практикою».

з дотриманням місцевих норм, стандартів та правил щодо здійснення
адвокатських (юридичних) послуг.

Висновки
В викладеного легко зробити висновок, що знання та дотримання
загальних міжнародних, зокрема
й європейських стандартів та правил поведінки та етики, які визначені у вказаних вище документах,
вже є нагальною необхідністю для
адвокатів та юристів України, які
бажають професійно інтегруватися та здійснювати юридичну практику на теренах України та ЄС за

європейськими правилами. Втім,
знання цих правил буде корисним
кожному українському юристу з
огляду на майбутню імплементацію Угоди про асоціацію, коли наші
національні правила та стандарти,
ймовірно, будуть доповнені чи змінені та приведені у відповідність до
європейських вимог.
Окрім вивчення та ознайомлення з міжнародними документами,
які регламентують норми, стандарти і правила поведінки та етики адвокатів (юристів) при здійсненні
професійної діяльності, вважаємо
за необхідне українській правничій
спільноті виступити єдиним, цілісним фронтом у залученні до процесу інтеграції в міжнародне та європейське середовище колег-юристів
шляхом участі та членства у професійних асоціаціях та колегіях. Також
рекомендуємо брати активну участь
у міжнародних та європейських професійних конференціях, форумах,
тематичних і святкових заходах та
заходах, пов’язаних з обміном досвідом та практикою.
Реалії сьогодення диктують необхідність починати розвивати в собі культуру європейського юриста.
Треба готуватися до вступу до європейської юридичної спільноти, яка
налічує більш ніж 1 млн адвокатів
та юристів. У зв’язку з цим доречно
буде нагадати, що в цьому році, а
саме 10 грудня наші колеги в Європі
відзначають European Lawyers Day.
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