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25 жовтня 2017, 4-й День європейської адвокатури відзначатиметься по всій Європі. ССВЕ 
опублікувало розширену довідку та постер для заходу, доступні за посиланням . У довідці 
наведено практичну інформацію про захід та матеріали на тему “Еволюція адвокатів – як 
цифрова трансформація може покращити відносини між громадянином та адвокатом”. 
Ми закликаємо членів ССВЕ з усіх куточків Європи виступити зі ініціативами організації 
заходів на цю тему та повідомляти Секретаріат про них, щоб ССВЕ могла надати ллцим 
заходам підтримку та сприяння.

Конференція-тренінг ССВЕ відбудеться 14 жовтня 2017 року у Брюсселі. Програмою передбачено панельні дискусії 
щодо актуальних у майбутньому адвокатських навичок, трансформації управління юридичною фірмою у цифровій ері, 
нейробіології та відкритів у сфері ефективного навчання, нових інструментів, на кшталт платформи масових онлайн-курсів 
МООС, віртуальної реальності, вебінарів та проектного фінансування. Також, на конференції буде унікальна можливість 
для тренерів та професійних юристів поділитися кращими практиками та іноваціями юридичних тренінгів. Більш 
детальна інформація буде опублікована за кілька тижнів, але вже можна зареєструватися за адресою event@ccbe.eu.

ДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АДВОКАТУРИ 2017

КОНФЕРЕНЦІЯ-ТРЕНІНГ ССВЕ

 | День європейської адвокатури 2017;
 | Конференція-тренінг ССВЕ;
 | Заява ССВЕ що професійної/адвокатської таємниці;
 | Відповідь ССВЕ Європейській Комісії щодо питання про 

податкових агентів;
 | Майбутня Європейська конвенція щодо професії 

адвоката;
 | Кримінальне право;
 | Протидія відмиванню грошей;
 | ССВЕ підтримує реформи, запропоновані Асоціацією 

адвокатів Грузії;
 | Спільний захід ERA (Академія Європейського Права) та 

ССВЕ – конкурс молодих адвокатів;
 | Спільна конференція НААУ та ССВЕ
 | Проект TRAVAW (Навчання адвокатів праву стосовно 

насильства щодо жінок)

http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
mailto:event@ccbe.eu


У відповідь на порушення, що мали місце в кількох країнах-членах, та ставлять під загрозу конфіденційність відносин 
між клієнтами та їх адвокатами, CCBE прийнято на засіданні Постійного Комітету, що відбулося 15 вересня 2017 
р. Офіційну Заяву про професійну/адвокатську таємницю. CCBE підкреслює, що, на відміну від розповсюдженого 
помилкової думки, стосунки професійної конфіденційності, покликані не захищати адвокатів, а захищати їх клієнтів. 
Як тільки клієнт звертається до адвоката, клієнт вже має гарантію того, що те, що вони сказали своєму адвокату, буде 
захищено професійною/адвокатською таємницею та залишатиметься конфіденційним. Адвокати не зможуть надавати 
ефективні консультації чи представництво, якщо клієнт, боячись порушення конфіденційності - істотної передумови їх 
співпраці, не надає повну інформацію своєму адвокату. Без конфіденційності не може бути справедливого судового 
розгляду, а без справедливого судового розгляду буде порушено верховенство права. Конфіденційність - це один із 
наріжних каменів свободи особи в демократичному суспільстві.

Повний текст заяви доступний за посиланням.

21 червня 2017 року Європейська Комісія запропонувала нові правила прозорості для посередників, таких як податкові 
консультанти, бухгалтери, банкіри та юристи, які розробляють і просувають схеми податкового планування своїм 
клієнтам. Згідно з пропозицією, транскордонні схеми податкового планування, що мають певні характеристики або 
«ознаки», повинні автоматично повідомлятися податковим органам перед їх використанням. Він зобов’язує посередників 
розкривати потенційно агресивні механізми податкового планування податковим органам (пропонована стаття 8aaa).

CCBE із задоволенням відзначає, що пропозиція визнала роль адвокатів у здійсненні правосуддя шляхом дотримання 
правил професійної таємниці та конфіденційності. Однак CCBE зазначає, що текст цього положення можна покращити, 
щоб більш точно відобразити дію правил, і ми включили деякі запропоновані правки, при цьому ще раз підкреслюючи, 
що правила професійної таємниці та конфіденційності є засобом захисту основних прав громадян, а не юристів. CCBE 
також підкреслює, що подекуди у текстових версіях документу іншими мовами, на наш погляд, коли йдеться про 
професійну таємницю та конфіденційність, використувуються інші їх визначення, що відповідно тягнуть інші правові 
наслідки. Тому різні мовні версії повинні бути ретельно переглянуті.

Повний текст заяви доступний за посиланням.

У жовтні 2016 р. кілька членів Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підписали клопотання, яким закликали 
Комітет Міністрів розпочати роботу над розробкою Європейської конвенції щодо професії адвоката. На початку 2017 
року Комітету Ради Європи з правових питань та прав людини було офіційно передано це питання, і був призначений 
доповідач. Нещодавно CCBE затверджено письмову позицію з цього питання на вересневому засіданні Постійного 
комітету щодо необхідності такого обов’язкового інструменту, зокрема, для протидії збільшенню нападів на роль юристів, 
незважаючи на існуючу рекомендацію Ради Європи № R (2000 ) 21 Комітету Міністрів державам-членам щодо свободи 
здійснення професії адвоката. CCBE також визначила основні принципи, які слід включити до майбутньої конвенції, і 
підкреслює необхідність запровадження механізму виконання для забезпечення ефективного захисту прав адвокатів.

Письмову позицію буде презентовано Комітету з правових питань та прав людини Парламентської асамблеї Ради 
Європи (ПАРЄ) на засіданні 12 жовтня 2017 року в Страсбурзі.

22 вересня ССВЕ провела низку зустрічей з представниками Європейського парламенту для обговорення двох пропозицій 
Комісії щодо протидії відмиванню грошей за допомогою кримінального законодавства та взаємного визнання наказів 
про заморожування та конфіскацію активів. CCBE підготував ряд позиційних документів з цих питань, і зустрічі були 
організовані, щоб передати наше занепокоєння деякими аспектами обох пропозицій. CCBE був задоволений таким 
обміном думками.

Панамські папери

CCBE стежила за подіями щодо інциденту з панамськими документами. Комітет PАNА Європейського парламенту 
опублікував свій проект звіту та проект рекомендацій. Загалом, до проекту звіту та рекомендацій було запропоновано 
понад 1500 поправок. Проект звіту та рекомендації впливає на низку питань, що хвилюють юридичну професію, 
включаючи роль саморегулівного органу, професійні права та гарантії, зміцнення підрозділу фінансової розвідки та 
положення про кінцевих бенефіціарів. CCBE стежить за розвитком цього питання.

Зміни до 4-ї Директиви про протидію відмиванню грошей

Тривають дискусії щодо перегляду четвертої Директиви про боротьбу з відмиванням коштів. Ще дві «триголосні» 
зустрічі (між Європейськими Комісією, Парламентом та Радою) планується провести в жовтні та листопаді, щоб досягти 
компромісу. Положення щодо бенефіціарних власників викликають велику кількість дебатів у трьох установах, а саме 
тих, що стосуються трастів. Проте є бажання з усіх сторін завершити дискусію до того, як закінчиться рік.

ССВЕ направило листа грузинському парламенту, в якому висловили свою цілковиту підтримку реформам, 
запропонованим Асоціацією юристів Грузії. ССВЕ закликав парламент впроваджувати наступні пропозиції: скасувати 
існуючу заборону Президенту адвокатури практикувати і передбачити комплексну основу для програми стажування. 
Адвокатські та юридичні товариства вважають важливим, щоб їхні очільники були практикуючими адвокатами, оскільки 
вони таким чином усвідомлюють, через свою повсякденну практику, проблеми, з якими стикається професія. Така 
заборона президенту на практиці становитиме реальний економічний ризик, оскільки він/вона може втратити свою 
клієнтську базу під час перебування на посаді. Щодо комплексної основи програми стажування, згідно пропозицій 
Асоціації юристів Грузії, майбутнім адвокатам доведеться пройти три місяці навчання в Вищій школі адвокатів та 
дев’ять місяців практичної підготовки в юридичній фірмі. CCBE вважає, що запропонована реформа значно сприятиме 
подальшому підвищенню рівня правової підготовки та професійної компетентності.

Повний текст документу.

Конкурс молодих юристів ERA-CCBE відбудеться 7 та 8 грудня 2017 року в Трієрі. Номінації будуть розподілені на групи 
різних національностей та рівень досвіду, і вони візьмуть участь у трьох раундах протягом двох сесій по пів-дня. Подальша 
інформація про загальні теми, а також команди та суддів буде розповсюджена в найближчі тижні.

ЗАЯВА ССВЕ ЩО ПРОФЕСІЙНОЇ/АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

ВІДПОВІДЬ ССВЕ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОМІСІЇ ЩОДО ПИТАННЯ ПРО 
ПОДАТКОВИХ АГЕНТІВ

МАЙБУТНЯ ЄВРОПЕЙСЬКА КОНВЕНЦІЯ ЩОДО ПРОФЕСІЇ АДВОКАТА

СПІЛЬНИЙ ЗАХІД ERA (АКАДЕМІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА) ТА ССВЕ – 
КОНКУРС МОЛОДИХ АДВОКАТІВ

ПРОТИДІЯ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

ССВЕ ПІДТРИМУЄ РЕФОРМИ, ЗАПРОПОНОВАНІ АСОЦІАЦІЄЮ АДВОКАТІВ 
ГРУЗІЇ

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170915_Statement-on-professional-secrecy_LPP.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TAX/TAX_Position_papers/EN_TAX_20170915_CCBE-response-to-European-Commission-proposal-on-intermediaries-Directive.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_PDS_20170915_CCBE-contribution-european-convention-profession-lawyer.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PECO/PECO_Letters/EN_PECO_20170913_Georgia-Internship-Prohibition-of-the-Bar-President-to-practice-during-tenure.pdf


Спільна конференція CCBE-НААУ про права та обов’язки адвокатів у слідчих діях відбудеться 10 листопада 2017 
року в Києві. Теми включатимуть: гарантії, надані європейськими та міжнародними правовими інструментами, роль 
адвокатури у забезпеченні прав та професійних гарантій адвокатів та зміни, необхідні в українській правовій базі та/
або практиці. Голова НААУ Лідія Ізовітова відкриє конференцію разом з 3-м віце-президентом CCBE, Ранко Пелікарічем 
та доповідачами від UNBA, яким буде запропоновано поділитися передовим досвідом та потенційними проблемами 
разом з експертами відповідних слідчих, кримінальних та судових органів. Конференція відбудеться англійською та 
українською мовами з синхронним перекладом. Більш детальна інформація буде розповсюджена в найближчі тижні.

TRAVAW є спільним проектом ЄС, головним завданням якого є підготовка 210 юристів з 7 різних юрисдикцій щодо 
національного та європейського законодавства, що застосовуються до насильства щодо жінок. Проект координується 
Фондом європейських адвокатів (ELF) у партнерстві з представницькими організаціями юристів (адвокатських та 
юридичних товариств) в Іспанії, Греції, Ірландії, Польщі, Італії, Північної Ірландії та Англії та Уельсу. Тренінги проводяться 
шляхом організації 7 семінарів (по одній в кожній окремій юрисдикції), які адресовані кваліфікованим юристам, які 
стикаються з юридичними випадками гендерного насильства. Перше та друге навчальні семінари пройшли в Мадриді 
27 березня 2017 року та 23 червня 2017 року в Афінах та взяли участь 40 і 37 учасників відповідно. Навчальні матеріали 
з цих семінарів завантажуються на веб-сайт ELF для вільного доступу практикуючих лікарів. Другий семінар відбувся 
у Лондоні 23 вересня 2017 року. Наступні семінари пройдуть у Варшаві 27 жовтня та у Римі 22 листопада 2017 року.

Крім того, проект TRAVAW є однією з головних заходів кампанії Європейської Комісії з боротьби проти насильства щодо 
жінок, що сприяє підвищенню ролі юристів як частини вирішення проблеми гендерного насильства. 

NON.NO.NEIN. кампанія (використовуючи хештег #SayNoStopVAW) здійснюється Європейською Комісією з метою 
підвищення обізнаності про проблему насильства щодо жінок, привертаючи увагу до роботи, проведеної різними 
зацікавленими сторонами по всій Європі, поширення передового досвіду та об’єднання зацікавлених сторін через 
кордони.

Щоб ознайомитись з повною інформацією про фільм про дорожній рух на веб-сайті Європейської Комісії, натисніть тут.

Щоб завантажити статтю Європейської комісії про проект TRAVAW в форматі PDF, натисніть тут.

8-13 жовтня  Щорічна Конференція ІВА 2017 – Сідней

18-21 жовтня  Національний Конвент адвокатів – Бордо

20 жовтня  Засідання Постійного комітету ССВЕ

25 жовтня  День європейської адвокатури 2017

27-31 жовтня 61-й конгрес Міжнародного союзу адвокатів – Торонто

10 листопада Спільна конференція НААУ та ССВЕ

7-8 грудня  Спільний захід ERA (Академія Європейського Права) та ССВЕ – конкурс 
молодих адвокатів;

14 грудня  Конференція-тренінг ССВЕ - Брюссель

СПІЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ НААУ ТА ССВЕ

ПРОЕКТ TRAVAW (НАВЧАННЯ АДВОКАТІВ ПРАВУ СТОСОВНО НАСИЛЬСТВА 
ЩОДО ЖІНОК)

МАЙБУТНІ ЗАХОДИ

http://elf-fae.eu/violence-against-women/
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/index.html
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/projects/travaw.html
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/downloads/TRAVAW.pdf
https://www.ibanet.org/Conferences/Sydney2017.aspx
http://www.conventionnationaledesavocats.com/
http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
http://www.uianet.org/en/evenement/type-46987/61st-congress
https://younglawyerscontest.eu/
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