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ПЛЕНАРНА СЕСІЯ У ПРАЗІ 
 

18 травня в Празі, у Чеській Республіці, відбулося 129-те пленарне засідання ССВЕ. Президент ССВЕ Антонін Мокри 
відкрив дебати в історичному Національному Домі Виногради і модерував обговорення таких питань, як міграція, 
деонтологія, майбутнє професії юриста та Європейська конвенція про професію адвоката. 

 

У ході засідання, ССВЕ прийняли ряд особливих гостей, серед яких президент ІВА Мартін Шольц, президент 
Міжнародної асоціації молодих юристів (AIJA) Вібе Де Вріс та генеральний адвокат Суду Справедливості Міхал Бобек. 

 

Наступні документи також були затверджені на пленарному засіданні CCBE: 
 

• Тлумачення принципів та правил Статуту CCBE з основних принципів європейської юридичної професії, Кодексу 
поведінки європейських адвокатів та Типового кодексу поведінки ; 

 

• Спільна заява CCBE та FBE про верховенство права та принцип взаємного визнання ; 
 

• Попередні коментарі ССВЕ щодо Пропозиції щодо Директиви про представництво у справах щодо захисту 
колективних інтересів споживачів та скасування Директиви 2009/22/ЄС . 

 
 

| Пленарна сесія в Празі 

| Форум інновацій у сфері юридичних послуг 

| Конкурс молодих юристів 

| Пропозиція Комісії щодо Директиви про 
захист осіб, які повідомляють про 
порушення законодавства Союзу 

| Зближення громадян та верховенства права 

| Європейська Фундація Юристів 

| CCBE коментує запропоновану Директиву 
щодо колективного відшкодування 

| Новини коротко 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-%20the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-%20the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20180518_CCBE-and-FBE-Joint-Statement-on-the-Rule-of-Law-and-theprinciple-ofmutual-%20розпізнавання.%20pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preiminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-%20колективні%20інтереси-of-consumers.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preiminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-%20колективні%20інтереси-of-consumers.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preiminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-%20колективні%20інтереси-of-consumers.pdf


ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРУМ ЮРИДИЧНИХ 
ПОСЛУГ 

 

 

17 травня CCBE організував панельну дискусію на Форумі інновацій у сфері юридичних послуг 2018 на тему: 
«Майбутнє юридичної професії". 

 

ILSF зосередив увагу на трьох основних 
напрямках: технологіях, бізнесі та візії. 
Конференція зібрала найкращих експертів у 
своїх сферах, таких як Кетрін Бамфорд, 
Ендрю Арруда та Нілема Бхакта. Окрім них, 
партнери провідних юридичних фірм, 
керівники корпоративних юридичних 
відділів та піонери юридичних інновацій 
також вирушили на конференцію, щоб 
поділитися своїми тематичними 
дослідженнями, глибокими знаннями 
специфіки юридичних послуг та великим 
досвідом з понад сотнею учасників. 

 

На чолі з представником CCBE Мартіном 
Майзнером, панель також вітала 
співробітників CCBE Тьєррі Вікерса, 
Бертранда Дебоска, Петера Гомокі та Симона 
Куомо. Обговорення та дебати були 
зорієнтовані на ризики та виклики 
кібербезпеці юридичної професії, очікування 
«міленіалів» - покоління клієнтів з новими 
вимогами до юридичної професії - 
використання платформ та можливі 
деонтологічні проблеми для юристів, які 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дискусійна панель CCBE на тему "Майбутнє юридичної професії". Зліва направо: Симоне Куомо, 

Мартін Мейснер, Тьєррі Вікерс, Бертран Дебоске та Петер Гомокі 

могли б виникнути і, нарешті, інтеграція юридичних фірм у електронне правосуддя майбутнього. 
 
 

 

Конкурс серед молодих юристів 
 

Цього року CCBE взяло на себе зобов'язання сприяти Академії європейського права (ERA) в організації конкурсу 
молодих адвокатів, метою якого є пролити світло на важливість європейського права молодим та недосвідченим 
юристам. CCBE вважає, що цей конкурс представляє прекрасну можливість для нових членів національних та 
регіональних адвокатур які хочуть краще ознайомитись з функціонуванням європейського права. 

 

Конкурс буде складатися з трьох раундів, в ході яких транснаціональні команди повинні продемонструвати свої 
юридичні вміння перед провідними адвокатами, що практикують європейське комерційне, кримінальне право, та 
захист прав людини. CCBE не тільки допомагав ERA в організації змагань, але також хотіла поділитися власних 
досвідом. З огляду на це, в якості члени жюрі братимуть участь як другий віце-президент, пан Ранко Пелікаріч, так і 
третій віце-президент, пані Маргарет Грэфін фон Гален. 

 

Конкурс відбудеться 6-7 вересня 2018 року у м. Трір, Німеччина. 
 

 Більше інформації доступно тут . 

https://younglawyerscontest.eu/


ПРОПОЗИЦІЯ КОМІСІЇ ЩОДО ДИРЕКТИВИ ПРО ЗАХИСТ ЛЮДИНИ 

 

ЗВІТ про порушення законодавства Союзу 
 

23 квітня 2018 року Комісія опублікувала свою пропозицію   що стосується захисту осіб, які повідомляють про 
порушення законодавства Союзу. У минулому році ССВЕ подала пропозицію про захист викривачів   в якій 
підкреслила, наскільки важливими є професійна таємниця та інші привілеї, у світлі розробки будь-якого нового 
законодавства щодо захисту викривачів. Комітет CCBE з деонтології в даний час стежить за розвитком подій навколо 
нової пропозиції. 

 

Крім того, представники CCBE також долучилися до роботи семінару з питань захисту викривачів, який відбувся 3 
травня в Європейському парламенті. Захід відбувся за підтримки депутата Європарламенту Вірджіні Розієр. 

 
 
 

 

ЗБЛИЖЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА 
 

 Як представник європейських адвокатських та юридичних 
товариств та їх спільних інтересів перед європейськими та іншими 
міжнародними установами, CCBE прагне регулювати професію, 
захищати верховенство права, права людини та демократичні 
цінності. З огляду на це, CCBE з гордістю повідомляє, що нещодавно 
завершено роботу над створенням відео, метою якого є 
висвітлення цінності адвокатів та адвокатських об'єднань для 
суспільства. 

 

Перегляньте наші відео тут   або відвідайте канал YouTube CCBE тут . 
 
 
 
 
 
 

ЄВРОПЕЙСЬКА ФУНДАЦІЯ АДВОКАТІВ 
 

 14 та 15 травня 2018 року Європейська Комісія та Болгарське 
головування в Європейському Союзі організували конференцію 
"Майбутнє електронного судочинства в ЄС та нові технології в 
обслуговуванні судової системи", яка відбулася у м. Софія. Під час 
конференції було обговорено низку важливих питань, у тому числі 
щодо штучного інтелекту, розробки проекту Стратегії електронного 
судочинства та Плану дій в електронному законодавстві. На 
конференції також обговорили практичні заходи щодо покращення 
співпраці з третіми країнами та постачальниками послуг, а також 
обмін електронними доказами. Пан Алонсо Ернандес-Пінсон з 
Європейської фундації юристів взяв участь у засіданні, присвяченій 
платформі e-CODEX. Він розповів про "Юристів, що вивчають 
можливості  e-CODEX у сімейному праві", і він зосереджувався 
головним чином на тому, як процедури, що передбачені 
регламентом Брюссель II bis, могли бути покращені із застосуванням 
інфраструктури e-CODEX в таких випадках, як електронне визнання 
рішень про розірвання шлюбу в державах-членах, відмінних від тих, в 
яких Суд врегулював розлучення. 

 
 
 
 
 

Фото  ELF 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_en.htm
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170519_Submission-on-whistleblower-protection.pdf
http://www.ccbe.eu/about/video/
https://www.youtube.com/channel/UC36gG2F6hAko9QletB1HhuA


КОМЕНТАРІ ССВЕ ЩОДО ПРЕДСТАВЛЕНОЇ ДИРЕКТИВИ 

 

МАЙБУТНІ ПОДІЇ 

ВІДШКОДУВАННЯ 
 

18 травня CCBE видав ряд попередніх коментарів   на нещодавно опубліковану пропозицію   від Комісії щодо 
Директиви про представницькі заходи щодо захисту колективних інтересів споживачів. 

 

Відповідь CCBE в основному була продиктована необхідністю дати відповідь оцінкам, наведеним у прес-релізі Комісії, 
в якому було оголошено про пропозицію, згідно з якою юридичні фірми не повинні брати участь у процесах 
предметом яких є колективне відшкодування, щоб уникнути "зловживань чи безпідставних судових процесів". Ця 
заява чітко перекручує роль юристів. Кваліфіковані особи або групи споживачів, безумовно, потребують поради та 
допомоги юристів для підготовки та подання документів. Адвокати є ключовими захисниками прав споживачів та 
громадян. Їх причетність слугує верховенству права та розширює доступ до правосуддя. 

 
Тому основною проблемою, яку CCBE окреслює в своїх зауваженнях, є те, що пропозиція залишає можливість 
ініціювати представницькі дії, спрямовані на захист колективних інтересів споживачів лише кваліфікованим 
організаціям. CCBE вважає, що існують інші менш суворі механізми запобігання необґрунтованим, штучним та 
недобросовісним діям, такі як запровадження принципу "програв-плати" або заборони права представницьких 
організацій або адвокатів отримувати частку того, що було отримано в результаті процесу. Крім того, монополія, 
надана кваліфікованим організаціям, ставить різні труднощі, наприклад, у разі відсутності або бездіяльності 
кваліфікованих осіб, конфлікту інтересів або відмови або перешкоджання кваліфікованим організаціям. 

 
Крім того, CCBE не погоджується з рішенням Комісії (на відміну від їх попередніх рекомендацій) встановити процедуру  
«opt-out», замість  «opt-in». Оскільки колективне відшкодування базується на індивідуальних позовах, принцип 
вибору, за яким фізичні або юридичні особи, що приєднуються до процесу, повинні це робити лише на підставі їх 
прямої згоди, і це є єдиним способом належного дотримання та гарантування свободи кожного окремого споживача 
вирішувати самостійно, в індивідуальному порядку,  що слід далі робити з претензією. 

 

CCBE буде продовжувати оцінювати цю Пропозицію та своєчасно випустить докладнішу позицію. 
 
 

 
 
 

 

 

Друга стаття нашої нової серії про європейських 
юристів, які виконують виняткову роботу з захисту 
основних прав, буде доступна в наступному місяці. 

 НОВИНИ  КОРОТКО 

 
 28 червня в Брюсселі, в Європейському парламенті, 

відбудеться круглий стіл, організований депутат 
Біргіт Сіппель. Основною темою цього круглого 
столу буде нещодавно опублікована законодавча 
пропозиція Європейської комісії   про електронні 
докази у кримінальних справах   від 17 квітня. 

 
 
 
 
 
 
 

 
29/06/2018 Постійний Комітет CCBE - Брюссель 

14/09/2018 Постійний Комітет CCBE - Брюссель 

19/10/2018 Постійний Комітет CCBE - Брюссель 

29/11/2018 Пленарне засідання CCBE - Лілль 

30/11/2018 Конференція CCBE: Штучний інтелект / гуманне 
правосуддя - Лілль 

 

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preiminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-%20колективні%20інтереси-of-consumers.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:184:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf

