ССВЕ — ГОЛОС ПРОФЕСІЇ В ЄВРОПІ

■

Рада адвокатських та правничих товариств Європи (CCBE) — міжнародна неприбуткова організація, заснована 1960 року. “Голос правничої професії”, який говорить від імені понад 1 мільйона адвокатів Європи, асоціацій адвокатів 45 країн (32 повноправні члени, три асоційовані члени та 10
спостерігачів). ССВЕ є визнаним представником адвокатури у відносинах з інституціями ЄС та
Радою Європи, міжнародними організаціями по всьому світу. Через співпрацю з Європарламентом та
Єврокомісією організація має вплив на розробку законодавства про адвокатуру та кримінальне і
корпоративне законодавство, надає інформацію про зміни процедур у Європейському суді та ЄСПЛ.

■

Місія ССВЕ — регулювання професії, утвердження принципів верховенства права, захист прав
людини та демократичних цінностей. Особливий фокус діяльності — правосуддя, розвиток верховенства права та захист клієнтів через підтримку ключових цінностей адвокатської професії.

■ PECO комітет — представлений адвокатурами країн Центральної та Східної Європи, Білорусі та

Азербайджану. Комітет націлений на просування реформ у регіоні

ВНЕСОК ССВЕ У РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ АДВОКАТУРИ:

З 2003 року співпраця відбувался
через Спілку адокатів України.

З 2003-2011 років ССВЕ зверталася з листами до керівництва
країни, надавала експертну допомогу, направляла місії доповідачів
та брала активну участь у розробці
закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.

ССВЕ направляла інтервенційні
листи на захист прав українських
адвокатів у 2008, 2011, 2014 та
2015-16 роках з вимогами розслідувати найбільш резонансні порушення. В 2012 та 2013 CCBE
сфокусувалася на діяльності адвокатського самоврядування в
Україні.

ЩО ОТРИМУЄ НААУ?

з правом брати
участь пленарних засіданнях ССВE без права голосу і брати участь у роботі
постійного комітету PECO.

Статус спостерігача ССВE — представництво правничої професії своєї країни

КРИТЕРІЇ НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА:
членство країни у Раді Європи;

національне представництво
правничої професії, визнанане
державними органами;

ЩО ОТРИМУЄ
УКРАЇНСЬКА АДВОКАТУРА?

■ Розширений міжнародний інструментарій захисту
професійних прав

■ Посилену підтримку реформування адвокатури
■ Розширені можливості для навчання та обміну досвідом

визнання Правил професійної
етики ССВЕ

СКІЛЬКИ ЦЕ КОШТУЄ?
31 травня 2016 року — Фінансовий комітет рекомендував встановити розмір щорічного членського
внеску НААУ у розмірі 3,500 євро.

адвокатської діяльності та самоврядування

■ Активізація контактів з колегами по всій Європі
■ Детально про переваги
http://www.ccbe.eu/about/what-we-offer/

ІСТОРІЯ СПІВПРАЦІ НААУ ТА ССВЕ.

2013

Тематика зустрічей — європейська підтримка реформ адвокатури та
правосуддя, захист прав адвокатів, підвищення стандартів професії:

2014

■ 11 липня 2013 року — зустріч Голови НААУ Лідії Ізовітової з делегацією CCBE
■ 28-29 листопада 2014 року — Голова комітету НААУ з міжнародних відносин Андрій Костін брав участь у зустрічах та пленарному засіданні ССВЕ.

■

2015

18 лютого 2015 року — зустріч голови НААУ Лідії Ізовітової із спільною делегацією ССВЕ та Міжнародної
асоціації юристів (ІВА) у складі заступника голови РЕСО комітету ССВЕ Ритіса Йокубаускаса (Литва), заступника
Комісії з питань адвокатури ІВА Петера Ковеша (Угорщина) та представника секретаріату ССВЕ Сіглінди Гамс’ягер
(Бельгія).

■

26 березня 2015 року — зустріч Голови НААУ Лідії Ізовітової з Президентом CCBE, Марією Слазак (Maria
Slazak) в офісі Федеральної палати адвокатів Німеччини в Берліні

■ 4 липня 2015 року — Рада адвокатів України схвалила початок процесу вступу НААУ до ССВЕ та надала згоду на
застосування Правил професійної етики СВВЕ. Рішення про початок вступу до ССВЕ схвалив З”їзд адвокатів України.

2016

■ 14 серпня 2015 року — ССВЕ отримала офіційну заявку НААУ про членство
■ 17 березня 2016 року — зустріч голови НААУ Лідії Ізовітової та голови комітету по міжнародним зв’язкам Івана
Гречківського з президентом та керівництвом Ради адвокатських та правових товариств Європи (ССВЕ) у штаб-квартирі організації (Брюссель, Бельгія). У зустрічі взяли участь президент ССВЕ Мішель Бенішу, співголови комітету
РЕСО Константин Парасхо і Ранко Пелікаріч.

■

16 червня 2016 року — ССВЕ направила Звіт про заявку на членство НААУ. За висновками звіту, НААУ
відповідає усім 4 критеріям членства і рекомендована до набуття такого статусу за рішенням пленарного засідання.

■

20 жовтня 2016 року — візит голови НААУ Лідії Ізовітової та голови комітету НААУ з міжнародних зв”язків
Івана Гречківського до участі в роботі PECO комітету в Парижі. Ухвалено звіт про заявку на членство — останній етап
перед вступом до ССВЕ

■

1-2 грудня — в ході участі делегації НААУ у пленарному засіданні ССВЕ та постійному комітеті PECO в Брюсселі
ухвалено рішення про надання НААУ статусу спостерігача.

