
Програма розвитку  

Комітету АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права на 2018-2019 роки 

 

Шановні колеги! 

Маю честь запропонувати свою кандидатуру на посаду голови Комітету АПУ з цивільного, сімейного 

та спадкового права.  

 

Про себе 

Ірина Мороз – партнер AGA Partners Law Firm, адвокат. Керівник департаменту сімейного права та 

приватних клієнтів. 

Закінчила Львівський національний університет ім. І. 

Франка у 2007 році. З моменту закінчення університету по 

теперішній час працює у компанії AGA Partners Law Firm. 

Одним з основних напрямів спеціалізації Ірини Мороз є 

консультування клієнтів з питань вирішення сімейних 

спорів, зокрема, укладення шлюбу, розподілу майна, 

виплати аліментів, визначення місця проживання дитини, 

повернення незаконно переміщених дітей, застосування 

допоміжних репродуктивних технологій, усиновлення, 

спадкування та інших питань сфери приватно-правових 

відносин.  

Ірина спеціалізується у вирішені складних сімейних спорів 

з залученням кількох юрисдикцій та підтримує тісні зв’язки 

з провідними юридичними компаніями країн Європи та 

США. 

Ірина Мороз є активним членом Міжнародної асоціації 

юристів (IBA) та входить до складу правління Комітету 

сімейного права (Family Law Committee) Міжнародної 

асоціації юристів, обіймаючи позицію офіцера за питань 

членства. 

Ірину постійно запрошують виступати спікером на 

міжнародних конференціях, організованих Міжнародною 

академією юристів сімейного права (IAFL), Міжнародною асоціацією юристів (IBA), Міжнародною 

асоціацією молодих юристів (AIJA). 

Ірина Мороз є співавтором українського розділу наступних книг та видань: 

- «Сімейне право. Юрисдикційні порівняння» видання 2013, 2014, 2015 років, опублікованого за 

підтримки  Thompson Reuters; 

- «Приватні клієнти» видання 2014, 2015, опублікованого за підтримки Getting the Deal Through; 

- «Міжнародне переміщення дітей. Світовий путівник»  видання 2016 року, опублікованого за 

підтримки  Thompson Reuters. 

Legal Awards 2016 від «Юридичної Практики» включили Ірину в список номінації «Кращий юрист з 

питань сімейного права». 

Практика Ірини Мороз включає також консультування клієнтів з питань міжнародної торгівлі та поставки 

товару морем. Ірина має великий досвід представлення інтересів клієнтів в міжнародних  комерційних 

арбітражах, таких як інституційний арбітраж ГАФТА (GAFTA), ФОСФА (FOSFA), Міжнародна морська 

асоціація арбітрів (LMAA), Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України. 

Ірина Мороз включена до списку Best Lawyers в практиці міжнародний арбітраж та рекомендована Legal 

500 як досвідчений спеціаліст в галузі міжнародної торгівлі. 

Членство: 

Асоціація правників України 

Міжнародна асоціація юристів (IBA). 



 

Програма розвитку комітету 

 

Протягом останніх двох років я приймала активну участь в роботі комітету та обіймала посаду 

заступника голови комітету. 

 

Розуміючи внутрішню організацію роботи комітету, пропоную свою програму розвитку комітету на 

найближчих два роки.  

 

Першочерговим завданням голови комітету є створення механізму активного залучення членів комітету 

до його роботи, що стане рушійною силою для: 

 

- вирішення проблемних питань у профільних галузях комітету; 

- активної співпраці з органами державної влади та громадськими об’є єднаннями; 

- налагодження ефективної законотворчої роботи. 

 

Окреслені завдання комітету можуть бути реалізовані шляхом: 

 

• Зміни організаційної структури Ради комітету. Обрання членів Ради комітету за профільними  

напрямами (цивільне, сімейне, договірне право, ЖКГ, нотаріат, соціальний захист). Кожен член 

Ради комітету очолює та відповідає за роботу комітету за профільним напрямом. 

 

• Організації щорічних заходів (засідань та круглих столів), щорічної конференції з цивільного та 

сімейного права, щорічного з’їзду членів комітету. 

 

• Активної роботи комітету та збільшення кількості членів комітету шляхом використання on-line 

ресурсів (Facebook). 

 

• Співпраці з ключовими органами державної влади, які формують державну політику у сфері 

цивільного та сімейного права, зокрема, Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної 

Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Уповноваженим Президента 

України з прав дитини. 

 

• Участі представників комітету у складі робочих груп щодо розроблення законопроектів у сфері 

цивільного та сімейного права. 

 

• Налагодження активної співпраці з міжнародними асоціаціями та об’єднаннями - Міжнародною 

асоціацією юристів (IBA), Міжнародною академією юристів з сімейного права (IAML), 

Американською асоціацією адвокатів (ABA) у форматі проведення спільних заходів. 

 

Запорукою успішної роботи комітету є активна участь кожного! 

 

 

 

 

З повагою, Ірина Мороз 


