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В країнах традиційно-етичного права (Китаї, Кореї, Японії та ін.) 
жінки залучені були до адвокатури під впливом країнАмерикита Західної 
Європи. В Китаї перша школа права для жінок відкрилася в 1 9 1 1  р. в 
Шанхаї. В 1920 р. з'явилися перші жінки-студентки у Пекінському уні
верситеті. В цей же період розпочинається історія <<жіночої адвокатури>> 
у Китаї. Щоправда, першою жінкою -юристом в Китаї стала не китаян
ка, а француженка Флора Росенберг (F1ora Rosenberg) [ 1 ] .  

Перша китайська жінка-юрист, адвокат - Ченг Ю-Хсью (Tcheng 
Yu-hsiu) 

( 1891- 1959). Вона також відома як мадам Веі Тао-мінг (Madame Wei 
Tao-ming) - після заміжжя змінила своє прізвище. В 1914 у віці 23-х 
років відправилася до Франції вивчати юриспруденцію у Сорбонні. 
В 1925 р. стала доктором права. В 1 926 р. повернулася до Китаю. 
Наприкінці 1926 р. відкрила юридичну фірму в Шанхаї, де займала
ся адвокатською діяльністю . В 1948 р. переїхала до США, де провела 
останні роки свого життя [2] . 

Серед піонерів китайської <<жіночої адвокатурИ>> слід назвати ШиЛян 
(Shi Liang) ( 1900- 1985).  Вона була одним із перших організаторів і керів
ників жіночого руху в Китаї, відомим політиком і адвокатом. З 193 1  р. 
вона почала свою роботу як адвокат. В 1932 р. вона відкрила власну юри
дичну фірму. Після 1949 р. по професійній сходинці вона дійшла до по
сади першої жінки міністра юстиції центрального уряду КНР [3] . 

<<Жіноча адвокатура>> у Кореї бере початок з 50-х рр. минулого сто
ліття. Утім, перші паростки у цьому напрямку пов'язані із відкриттям у 
1886 р. у Кореї першого недержавного навчального закладу для жінок у 
центрі Сеула - Жіночого університету Іхва (Ewha Womans University) . 
Це відкрило перспективи корейським жінкам щодо отримання вищої 
освіти. У 1945 р. цей заклад отримав статус університету. 
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У Жіночому університеті Іхва навчалися перші у краш1 юристи, 
лікарі, економісти. Так, випускниця цього навчального закладу Лі Те 
Йонг (Lee Таі Young) ( 19 14- 1998) стала першою жінкою-адвокатом у 
Кореї. Перш ніж отримати вищу юридичну освіту, вона навчалася на 
економіста в Жіночому університеті Іхва, де у 1936 р. отримала диплом 
бакалавра внутрішньої економіки. Вищу юридичну освіту вона здобула 
у Сеульському національному університеті. Лі Те Йонг увійшла в істо
рію Кореї, як перша жінка, яка поступила до Сеульського національно
го університету та отримала диплом юриста ( 1946) . В 1957 р. приступила 
до юридичної практики. Вона прославилася насамперед як феміністка: 
боролася за права жінок протягом всієї її кар'єри життя. Лі Те Йонг за
снувала Центр жіночої юридичної консультації, який надавав правову 
допомогу бідним жінкам [ 4] . 

В Японії загально прийнято вважати, що <<жіноча адвокатура>> почала 
розвиватися з 30-х рр. ХХ ст. Утім, історія цієї країни свідчить, що перша 
жінка-адвокат з'явилася набагато раніше. Так, японка Тель Соно у 1873 
р. у віці 27 -ми років розпочала свою діяльність як адвокат у м. Токіо. На 
той час в Японії не було традиції, щоб жінки працювали у адвокатурі. 
Цей випадок став унікальним для цієї країни. Юридичну освіту Тель 
Соно отримала у Токіо. До того як розпочати свою адвокатську практику, 
вона спершу стажувалася секретарем у суді. Адвокатською практикою 
займалася 12 років, захищаючи права японських жінок. У 1886 р. пере
їхала до США (м. Сан- Франциско) й почала займатися міссіонерською 
діяльністю щодо надання допомоги японським жінкам в освіті. У 1889 р .  
у Сан-Франциско відкрила благодійницьку організацію - Центр щодо 
захисту жінок. У 1893 р. відвідала Англію й повернулася до Японії. Про 
Тель Соно як першу жінку-адвоката Японії писали журналісти в газетах: 
Los Ange1es Hera1d [5] , Co1onist [6] та ін. Про життя Тель Соно, зокре
ма, про її шлях у адвокатурі Японії можна дізнатися з її автобіографічної 
книги [7] . Із відкриттям у 190 1  р .  першого у Японії жіночого універси
тету (м. Токіо) відкрилися перспективи японським жінкам й щодо отри
мання юридичної професії. Щоправда, наступна жінка-адвокат у Японії 
з'явилася лише в 1935 р. - Іною Кійоко (Inoue Кіуоkо). 

Таким чином, перші жінки -адвокати країнах традиційно-етично
го права з'явилися наприкінці 19 ст. (Японія)-першій половині 20 ст. 
(Китай, Корея та ін. )  До цього часу доступ до адвокатури був закритим 
для представниць <<жіночої статі>>. 
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ЗФ ФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЬІ 
ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЬІХ ПРОЦЕССОВ 

В УКРАИНЕ 

Усиление евроинтеграционньІх тенденций в Украине в последнее 
время ознаменовало ускорение процесса реформирования различньІх 
сфер жизни общества в русле их приведения в соответствие с европей
скими стандартами. 3фф ективность функционирования полнацен
ного демократического гражданского общества находится в диалекти
ческой взаимосвязи с формированием правового государства. Любое 
приведение норм действующего законодательства в соответствие с тре
бованнями общественного развития, устранение пробелов в правовом 
поле - путь к созданию в Украине правового государства и граждан
ского общества. 

В таких условиях проблема формирования правазащитной системьІ, 
а также правазащитной деятельности обретает особое значение. При 
зтом современному государству необходимо трансформироваться в ин
ституциональньІй механизм, катарьІй об-ьединял бьІ демократические 
институтьІ, формирующие и реализующие общественньІе потребности 
исходя из примата интересов человека и гражданина. 

Одним из приоритетньІх направлений развития современного 
украинского общества является становление его государственнасти в 
русле демократических правовьІх стандартов. За годьІ независимости 
УкраиньІ бьrли осуществленьІ серьезньІе изменения в политике госу
дарства в данном направлении. 
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