
  
    
ХІV ЩОРІЧНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ «РОЗВИТОК РИНКУ 

ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ - 2018» 
 

УЛЮБЛЕНІ ГРАБЛІ 
 

 Чому юристи помиляються 
 Як помилятися правильно 
 Які з цього висновки для кожного окремо і для    
     ринку загалом? 

 



  
Улюблені граблі:  
Успіх на 90% складається з помилок  

(тому їх не варто соромитись, особливо в колі колег: у всіх це 
було в тій чи в іншій мірі) 

 

Помилки – наші найкращі вчителі 
(той хто помилявся – «досвідченіший» від тих хто не) 

 

 Все, що нас не вбиває – робить нас сильнішими! 
(ті ЮФ, що «пережили» помилки – сильніші від тих, хто з ними 
не зіштовхувався, так як той, хто зіштовхнеться, ще не відомо 
чи виживе) 
 

 



  

Помилки = «критичні ситуації» 
 

Внутрішньо-етичні  
 
Клієнтські 
 
«Політичні» 

 



  
 Досвідчений вояка: покритий шрамами «критичних   
    ситуацій» 
 Новобранець: «пороху не нюхав» 
 Різниця між першим і другим – час на війні та життєвий  
    досвід 
 Юристи – це вояки-найманці/guns for hire  
 Чим же відрізняється досвідчений юрист від новобранця?  

 
 
 
 
 



  
Провокаційний висновок:  
Якщо ви 15-20 років в приватній практиці в Україні і не мали 
розборок з клієнтами, обшуків та виїмок силовиків, не ходили з 
охороною та не були учасником кримінальних справ: 
чи успішний Ви юрист/фірма?  
чи займались Ви насправді «великими» справами? 
чи вели Ви «одіозних» клієнтів? 

Якщо ж Ви не мали цього досвіду то: 
це зовсім не значить, що Ви не успішні  
Ви везунчик і Бог  Вас беріг! 
у Вас специфічна/нішева практика і клієнти 
у Вас ще все попереду! :-) 
 

 



  
 

Чому юристи помиляються 
Статистика: чим більше людей – тим більший 

шанс на помилку. Вплив людського фактору? 
Чим більша фірма – тим більше шансів на 

помилку? 
Чим більше практик – тим більше шансів на 

помилку? 
Досвід гігантів? Magic Circle?  

 



Linklaters criticized for alleged errors in 
professional negligence claim over Arsenal 
share sale 
Claim brought by former Arsenal shareholder sheds light on 
magic circle firm’s role in fate of Arsenal ownership. A claim, 
which simply stipulates that the firm is liable for professional 
negligence, was filed at the Commercial Court in London earlier 
this summer. No further details are included at this 
stage. Accountancy firm Deloitte has also been targeted. 



 
Clifford Chance settles Excalibur professional 
negligence dispute 
 A professional negligence claim brought against Clifford Chance 

over the high-profile Excalibur dispute has ended with the 
magic circle firm settling out of court for an undisclosed sum. 



 
Clifford Chance set to fight £130m negligence 
claim 
 
 

Clifford Chance is facing a £130m negligence claim after being 
joined to a suit brought by JP Morgan against German transport 
provider BVG. 



 
Freshfields hit with £142m London 
Underground negligence claim 
 
 
 
Freshfields Bruckhaus Deringer has been hit with a £141.96m 
negligence claim relating to advice it gave London Underground Ltd 
(LUL) in 2002. The claim was issued by LUL in the High Court in January 
this year and relates to advice the magic circle firm gave the company 
on its 2003 public-private partnership (PPP) with collapsed transport 
company Metronet. 



 
Greater Beijing Region Expressways Limited 
(GBRE) claimed damages in the sum of US$400 
million for professional negligence against its 
solicitors (Allen & Overy) 
 
 
 
 
 



 
White & Case has been fined £250,000 in the UK 
for failing to identify a conflict of interest in a 
US$2 billion dispute over Ukrainian iron assets - 
while a senior arbitration partner known for 
Russia-related work was personally fined 
£50,000 for his role 
 
 
 
 
 



 
По данным британского издания The Lawyer 
обыски все же прошли. В центре внимания 
оказались, в частности, московские офисы 
юридических фирм White & Case. Работа будет 
«фактически приостановлена», поскольку, как 
правило, в таких случаях изымается рабочее 
оборудование, документация 
 
 
 
 
 
 



Baker McKenzie Partner embroiled in sexual 
assault scandal to leave firm faces SRA scrutiny 
Bakers gears up to launch independent review into its handling of 
alleged assault and confirms partner involved will go. 



CMS faces negligence action in French 
investment dispute 

Firm's former international private equity head involved in dispute 
over 2011 deal. CMS UK is being sued for negligence by three parties 
including Alexander Mayr, a former director of Spokane, a Swiss private 
equity holding company owned by the Swarovski family. 



  

Висновок: 
 
«Моська лает – караван идет»? 
Business as usual? 
Бренд більше «помилки»? 
 



  
Як помилятися правильно? 

 
 
 
Краще не помилятися! 
Але: 
HR: внутрішньо-етичні питання 
Партнери і ризик-менеджмент: Клієнтські питання 
«Політика»: колеги? 

 
 
 

 
 



  
Які з цього висновки для кожного окремо і 

для ринку загалом? 
Критичні ситуації це стрес-тест для Вашої ЮФ: 
Відносин з партнерами, юристами, командою 
Моделюйте ситуацію. «А що якщо…Чи виживемо ми?» 
План дій: PR, HR, COO? Security 
Вчіть доповідати про проблему зразу. Не «залежуйте» 
Не займайтесь проблемою самі – найміть когось 
Не «заводьтесь», нікого не цікавить хто правий, час =гроші 
Колеги завжди піділлють олії в вогонь – така людська 

природа 
Вибирайте правильні «шестерні» для Вашого механізму 

(довіряй, але провіряй) 
 
 
 
 
 








 
Дякую за увагу!  
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