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відповідно до Резолюції Палати депутатів. Крім того, було вирішено 
питання винагороди (по прикладу тодішньої Франції) [2, с. 10]. 

Проте, детальне та формальне закріплення діяльності адвокатури було 
трохи пізніше: на території Богемії з 1627 року, а на Моравії з 1628 року. З 
XVII століття професія адвоката набуває формальних ознак: чітко 
викладено умови доступу до професії, а також оформлено дисциплінарні 
повноваження суду над адвокатами. Надалі адвокатом може стати лише 
випускник юридичного напряму підготовки [2, с. 11]. 

Тенденція оформлення поваги до адвокатської професії 
продовжувалася і у XVIII столітті. Проте, такі прагнення були 
недостатніми аби створити комплексне і систематичне регулювання 
інституту адвокатури, як то було, наприклад, в Австрії. Таке положення 
зберігалося аж до 1848 року, коли ґабсбурзька монархія отримала владу та 
змогу будувати сучасну державу. В ті роки адвокатську практику 



здійснював один з найвідоміших правників - Йоганн Непомук Канька. До 
1948 року і після він був деканом юридичного факультету, а також 
юридичним радником Бетховена. Він мешкав у барочному палаці в м. 
Прага, який його вдова передала на потреби адвокатів і в якому зараз 
знаходиться Чеська Палата Адвокатів [3]. 

З точки зору юридичної діяльності, адвокатуру на чеських землях у 
1848- 1918 роках спіткала така ж доля, що й на всій Цислейтанії. XIX 
століття стало початком емансипації чеської мови у сфері застосування 
права та здійснення юридичної професії. У 1861 році вийшов перший 
номер журналу «ІІравник». Важливою віхою в цей період було, 
безсумнівно, прийняття нового Адвокатського акту в 1868 році. Цим актом 
адвокатура була представлена як вільна та незалежна інституція, було 
скасовано концепцію Numerus Clausus, було створено Палату 
адвокатського самоврядування, крім того, дисциплінарні повноваження 
було передано до першої інстанції. Коли у січні 1869 році цей 
Адвокатський акт набув чинності, в Празі діяло лише 66 адвокатів, а після 
цього їх кількість стала стрімко рости (1, с. 29]. 

До початку Першої світової війни було створено Чеську асоціацію 
адвокатів. Під їх егідою започатковано випуск профільного видання 
«Часопис чеських адвокатів», який пізніше перейменовано на «Правові 
погляди». Інститут адвокатури функціонував стабільно, адвокати 
залучалися майже в усіх сферах В ці роки відомими адвокатами, які 
працювали на розвиток адвокатури були: президент Празької адвокатської 
палати Йозеф Траги, Томаш Чсрни, Ян Подліпни та інші. 

Після першої світової війни почався двадцятирічний період Першої 
Чехословацької Республіки (унітарної). Законодавча діяльність якої 
будувалася на вже перевірених традиціях австрійського права. Загалом, 
законодавці більше звертали уваги на уніфікацію права Чехословаччини. 
Адвокати того часу зробили вагомий внесок у розбудову незалежної 
держави. Багато з них брали участь у політичній діяльності: імена юристів 
можна знайти серед депутатів, сенаторів і міністрів. Наприкінці Першої 
Республіки у 1938 році у державі діяв ефективний та сучасний інститут 
адвокатури, який увібрав традиції та надбання попередніх поколінь [6, с. 
45]. 

Події Другої світової війни та криза у лютому 1948 році сумно 
відобразилися в усіх галузях юриспруденції, в тому числі і на адвокатській 
діяльності. У період загального спаду були негативні тенденції, які 
адвокатам довелося прийняти. Знесилена у 1939-1945 роках і аж до 1948 
року адвокатура зіткнулася із зневагою, адвокати були позбавлені своїх 
привілеїв, і навіть юридичної практики. Проте, незважаючи на посилений 
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державний нагляд, ризикуючи отримати особисті проблеми, адвокати 
продовжували минулі традиції та звичаї консультування того часу, коли 
адвокатура була вільною [6, с. 62]. 

З 1989 року відмічається нове відродження інституту адвокатури в 
Чеській Республіці. Цього разу адвокати отримали позитивні зміни. 
Доступ до адвокатської практики було відкрито для широкого кола 
юристів. 1990-1996 роки були відзначені активним залученням адвокатів 
до практики в сфері господарського та комерційного права [4, с. 75]. 

Сучасний етап розвитку чеської адвокатури умовно можна позначити 
від прийняття закону Про адвокатуру Чеської Республіки від 13 березня 
1996 року [7]. Пізніше Рішенням Ради директорів Чеської колегії адвокатів 
31 жовтня 1996 р. було прийнято Правила професійної етики та правила 
конкуренції адвокатів Чеської Республіки (Кодекс етики) [5]. Нині вони 
складають основу функціонування чеської адвокатури. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРОРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ПРАВОВОЇ 
АНТРОПОЛОГІЇ 

Усі вчені погоджуються з тим, шо питання визначення феномену 
«тероризм» являє собою одну із серйозніших проблем сьогодення, рішення 
якої має виняткове значення для ефективної боротьби з цим явищем, адже 
саме визначення тероризму дозволяє виявити круг громадських відносин, 
до яких відноситься тероризм і боротьбу з ним, виробити механізми 
правового регулювання цих відносин. 

Складність визначення поняття тероризму обумовлено рядом причин. 
По-перше, багатоплановістю тероризму як соціального явища та його 
швидкою еволюцією в часі та просторі. По-друге, тим, ідо тероризм являє 
20 І Право: історія, теорія, практика  

собою предмет дослідження декількох дисциплін. По-третє, частим і 
вільним вживанням терміну «тероризм» в громадсько-політичній сфері. 
По-четверте, помилковим зарахуванням його до таких явищ, як 
радикалізм, війна, фашизм, диверсія, партизанський та 
національно-визвольний рух і т.д. 

Незважаючи на відсутність єдиної дефініції тероризму, спостерігається 
необхідність та очевидне загальне прагнення вчених як можна повніше 
розкрити його вміст і наповнюваність. Так, на думку Н.Полянского, 
«надати необхідну форму, яка визначає термін, інколи може мати значення 
не менше, чим інше, серйозне технічне відкриття» [2]. 

Необхідно відзначити, що переважна кількість дефініцій тероризму 
проводиться в руслі соціології та політології, що дозволяє виявити лише 
деякі аспекти феномену тероризму, наприклад дослідити його мотиви і 
методи реалізації, дослідити мету здійснення терористичних актів тощо. 
Проте, такі дослідження не враховують філософсько-правові аспекти 
тероризму, що цілком можна дослідити використовуючи 
антропологічно-правовий підхід. 

Антропологія права є складним та багатоаспектним явищем, яке 
охоплює всі явища, більше чи менше пов'язані з правом. Як зазначає 
професор В. С. Нерсесянц, в предмет даної науки входить «весь комплекс 
правових явищ... - правові норми, стосунки... способи регуляції поведінки, 
захисту порядку, вирішення конфліктів ... які складаються в різних 
спільнотах» [3]. 

Правова антропологія перебуває сьогодні на початку свого шляху. 
Тому не дивно, що висловлені в літературі погляди на її предмет, завдання, 
структуру (як. втім, і методи, і понятійний апарат ) багато в чому 
розходяться. Мабуть, самим абстрактним визначенням предмета 



юридичної антропології можна вважати дефініцію, запропоновану Ж. 
Карбонье, який антропологію права називає наукою про homo juridicus, 
тобто про людину як юридичне явище [1]. 

Що стосується до даного дослідження, то антропологічний вимір 
тероризму передбачає собою розгляд такого філософського питання, як 
сутність тероризму, тобто природа тероризму та природні права людини, 
виходячи із самої природи тероризму. 

На мою думку, дослідження даної проблеми за допомогою 
антропології права, дозволить зрозуміти основні проблеми подолання 
тероризму, які полягають також і в складності його розуміння: у складності 
проникнення у суть цього деструктивного феномена, розкриття причин 
його виникнення, дослідження його зв'язків і відносин з такими явищами 
та поняттями, як справедливість, демократія, свобода, політика, і, звичайно 
- насильство. 

Відтак, опираючись на наявні нечисленні напрацювання як 
вітчизняних, так і закордонних вчених в області тероризму, а також 
близьких йому ментальних феноменів, які представляють собою базисне 
(гносеологічне, онтологічне) знання про об'єкт, дослідження тероризму за 
допомогою антропології права як наукової форми дослідження, дозволить 
розширити уявлення, які формуються про нього та дослідити 
філософсько-правові аспекти даного феномену 
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СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

На даному етапі розвитку держави відбувається дискусії щодо 
реформування системи медичного страхування. Для її побудови слід 
врахувати власні історико-правові особливості, які створювалися 
об'єктивно впродовж певного часу. Тому є доцільним дослідити розвиток 
науково- джерельної бази, яка охоплювала сферу медичного страхування 

Як зазначає О.Бровар, історіографія являє собою концентрований зріз 
системи історичних поглядів на певному етапі розвитку суспільства. Тому, 
аналізуючи історіографічну традицію можемо зрозуміти ті тенденції, які 
простежувалися у суспільному розвитку окресленого періоду[1, с. 32]. 

Але історіографія передбачає дослідження позицій науковців впродовж 
певного часового періоду, трансформацію поглядів вчених на певні 
суспільні процеси. Усвідомлення того, що медичне страхування є 
необхідним для нормального розвитку громадян сформувалося приблизно 
на початку 90-х рр. XX ст. Тому довгий час, впродовж XIX, XX рр. вчені не 
виділяли окремо медичне страхування із сукупності норм соціального 
забезпечення і виявляється доцільним дослідити історіографію соціального 
законодавства, включаючи медичне страхування. Науковці вивчали умови 
розвитку страхування життя, страхування від нещасних випадків, 
проблеми невиконання норм соціального законодавства у XIX ст., що 
включав в себе медичну допомогу. До таких вчених відносяться 
К.Айзенштейн, А. Гойхбарг, В.Іордан, С. Ліон та ін. Ці науковці 
намагалися проаналізувати власний досвід побудови страхових інститутів 
з метою усунення недоліків даної системи. Можна стверджувати, що 
вперше виявлені недоліки нормативних положень соціального 
забезпечення в Російської імперії. Але вчені вказаного періоду нри 
дослідженні питань страхування, акцент робили на захист майна осіб, а не 
на медичну допомогу. Це обумовлено тим, що велика частина громадян не 
мали можливості отримати відповідну медичну допомогу через власну 
бідність та недосконалість системи страхування. Тому історичні джерела 
даного напрямку не набули достатньої актуальності та мали початковий 
характер. 



Аналізуючи радянський період розвитку, можна вказати, що 
саме в цей час історіографія була сформована, як наука, тому, 
вивчаючи питання соціального страхування, слід дослідити 
розвиток основних наукових праць в цієї галузі. Враховуючи 
ідеологічну спрямованість СРСР, мету партійних ідеологів 
довести переваги соціалістичного законодавства над нормами, які 
існували в імперії, дослідники в своїх роботах розглядали правову 
основу XIX ст. як недосконалу, обґрунтовуючи справедливість 
існування радянської моделі страхування. Ситуація дещо 
змінилася настанням «перебудови» та незалежності республік, 
коли наприкінці 80-х рр. XX ст. дослідники, вивчаючи систему 
соціального законодавства, пропонуючи впровадження медичного 
страхування, проводили паралель із соціальним становищем робітників у 
Російської імперії та Австро-Угорщини. 

На відміну від вчених, періоду «перебудови», в джерелах сучасних 
науковців можна побачити плюралізм та всебічний аналіз ситуації яка 
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