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Брюссель, хх грудня 2016 року 

  

Ваша Високоповажносте, 

  

Я пишу вам від імені Ради адвокатських та правничих товариств Європи (ССВЕ), що 

представляє інтереси спільноти одного мільйона адвокатів та правників у 45 країнах. 

  

Регулювання адвокатської професії, демократичні цінності та захист прав людини є 

ключовими пріоритетами в діяльності ССВЕ. Наша організація була поінформована щодо 

випадків порушень прав адвокатів в Україні, що мало наслідком дискредитацію юридичної 

професії як такої. Ми звертаємося до вас від імені Національної асоціації адвокатів України, 

що стала спостережним членом організації у грудні 2016 року. 

  

Ми отримали повідомлення, що 15 та 21 грудня цього року Радою з питань судової реформи 

були рекомендовані до розгляду зміни до законодавства з питань адвокатури. Ці зміни  були 

розроблені без будь-яких консультацій з Національною асоціацією адвокатів України, та 

розглядалися за відсутності представників адвокатської спільноти. 21 грудня 2016 року 

проект закону №5132, яким вносилися зміни до  Податкового Кодексу України, було 

прийнято. Розгляд цього законопроекту призвів до внесення змін до Закону України “Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність”, які обмежили незалежність адвокатського в питанні 

визначення розміру та способу сплати щорічного внеску на забезпечення адвокатського 

самоврядування та плати за стажування. 

  

Хоча видається, що цей законопроект був рекомендований з метою адаптувати національне 

законодавство до законодавства ЄС, ССВЕ вважає що запровадження змін до законодавства 

без консультацій з адвокатською спільнотою шкодить демократії. Підкреслюємо, що 

незалежність адвокатської професії та її самоврядність визнаються як Рекомендаціями Ради 

Європи від 25 жовтня 2000 року, так і Основними принципами ООН щодо ролі адвокатів (14 

грудня 1990 року). Також, ключові документи ССВЕ, як-от Хартія основних принципів 

європейської юридичної професії та Кодекс поведінки європейських адвокатів на рівні з 

іншими визнають незалежність професії та її самоврядність ключовими цінностями. 

  

У цьому контексті, ССВЕ підтримує Національну асоціацію адвокатів України у заклику до 

вас накласти вето на ці зміни до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність 

”, що були прийняті 21 грудня 2016 року та утриматися в подальшому від запровадження 

будь-яких змін до профільного законодавства без консультацій з Національною асоціацією 

адвокатів України. 

  

ССВЕ також занепокоєно повідомленнями про цілеспрямоване псування іміджу адвокатури 

у мас-медіа та публічні висловлювання представників влади. Образливі та зневажливі  заяви 

генерального прокурора щодо деяких адвокатів, що транслювалися національним 

телебаченням та під час засідання парламентського комітету минулого місяця, збурили 

адвокатську спільноту та представників НААУ. Ми переконані, що така поведінка має 

засуджуватися, через те що вона підриває імідж захисників у суспільстві. Адвокат не 

повинен ототожнюватися з клієнтом і вважатися відповідальним за його дії – саме цього 

вимагає Принцип 18 Основних принципів ООН щодо ролі адвокатів (14 грудня 1990 року). 

  



ССВЕ і надалі пильно стежитиме за ситуацією, що склалася  навколо юридичної професії в 

Україні та завжди готова надати консультаційну та експертну допомогу. 

  

З повагою, 
 


