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28 лютого 2018 року Асоціація правників
України організувала зустріч з представниками
Проекту Європейського Союзу «Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні».
Метою зустрічі стало обговорення подальшої
співпраці щодо вдосконалення процесуального
законодавства України та приведення його у відповідність до вимог та стандартів європейської
демократії.
Під час зустрічі учасники зосередились на узгодженні механізму виявлення проблемних питань
процесуальної практики, зокрема, внаслідок імплементації нових процесуальних кодексів, та співпраці з розробки рекомендацій щодо її вдосконалення.
Участь у обговоренні від АПУ взяли Денис
Бугай, Президент АПУ 2013 — 2017 років, Анна

Огренчук, голова Комітету з процесуального права АПУ, Сергій Тюрин, член Ради Комітету з процесуального права АПУ, та Артем Стоянов, член
Правління АПУ.

Зустріч

Вітаємо!

Діловий сніданок з PR та BD

Головою КСУ
став один із
засновників АПУ!

15 лютого 2018 року у
м. Києві відбулася зустріч
керівників PR та BD департаментів генеральних партнерів Асоціації правників України у форматі бізнес-сніданку.
У сніданку брали участь
також Президент АПУ Андрій Стельмащук, Президент АПУ 2013 — 2017 років
Денис Бугай та представники Секретаріату АПУ.
Із вітальним словом до
гостей сніданку звернувся
Андрій Стельмащук, повідомивши про найближчі плани.
Виконавчий директор Асоціації Олександра Егерт розповіла про поточні проекти
Асоціації, плани та нові ідеїю
Обговорили переваги та
перспективи програми «Ад-
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вокат Майбутнього». Денис
Бугай закликав гостей агітувати молодих адвокатів подавати заявки на наступний
відбір Програми.
Крім того, учасники зустрічі обговорили питання інформаційного супроводу діяльності генеральних партнерів.
У 2018 році Асоціацію
правників України в якості генеральних партнерів
підтримують 14 компаній:
AVELLUM,
AVERLEX,
АО
«Юридична фірма ARIO», «Астерс», «Василь Кісіль і Партнери», VB PARTNERS, DLA Piper,
KINSTELLAR, ЄПАП Україна,
LCF Law Group, MORIS GROUP,
«Саєнко Харенко», «Соколовський і Партнери», Spenser &
Kauffmann.

З приємністю повідомляємо, що
один із співзасновників Асоціації
Станіслав Шевчук обраний на посаду Голови Конституційного Суду
України!
До обрання на посаду Голови
КСУ Станіслав Шевчук працював науковим консультантом судді Конституційного Суду України, очолював
Центр європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції України, викладав на кафедрі
загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного
університету «Києво-Могилянська
академія» (професор), працював
суддею Європейського суду з прав
людини ad hoc від України.
У березні 2014 року Верховною
Радою України призначений суддею Конституційного Суду України.
Входить до складу науковоконсультативних рад при Верховному Суді України та Вищому адміністративному суді України, а також
є членом Науково-методичної ради
Національної школи суддів України.
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НОВИНИ
Ініціатива
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Відбулося перше засідання Форуму партнерів АПУ

1 березня 2018 року у м. Києві після тривалої перерви відбулося перше засідання Форуму
партнерів АПУ, на яке були запрошені очільники генеральних
партнерів АПУ та інших провідних юридичних компаній.
Захід відбувся у новому форматі — неформальної зустрічі,
присвяченої творчості Володимира Висоцького, що пройшла у Галереї «Висоцький». Центральними подіями заходу стали
перегляд короткометражного фільму про барда «Невідомий, котрого знали всі» та виступи
київських сучасних бардів.
Офіційним партнером заходу став генеральний партнер АПУ — Юридична фірма
Spenser & Kauffmann.

Після
перегляду
фільму гості мали нагоду
у неформальній дружній
атмосфері продовжити
приємне спілкування за
келихом вина.
Валентин
Загарія, керуючий партнер
Spenser & Kauffmann,
юридичної фірми, що
виступила офіційним партнером та організатором Форуму партнерів, зауважив: «Мета
форуму — повернути цінність спілкуванню і
стати основним майданчиком для комунікації
юридичного ринку — обміну думками, місцем
для дискусій і обговорень найбільш актуальних
для ринку тем, але все це тільки крізь призму
загальнолюдських цінностей».

Оплата членського внеску на 2018 рік
Шановні члени Асоціації правників України!
Дозвольте нагадати Вам про необхідність сплати
щорічного членського внеску на 2018 рік

Сплативши членський внесок, Ви зможете користуватися
всіма перевагами членства

Безкоштовно відвідувати
засідання комітетів, секцій і
відділень Асоціації

Оперативно отримувати
інформацію про
найважливіші події в
правничому житті країни

Отримувати вагомі знижки
на платні заходи АПУ —
конференції та форуми

Матимете можливість
брати участь в управлінні
організацією та її
структурними підрозділами

Розмір свого внеску можна довідатися на сайті АПУ
www.uba.ua у розділі «Членство». Щорічний членський
внесок на 2018 рік можна сплатити онлайн або за реквізитами, вказаними на сайті АПУ.

Отримувати
журнал «Вісник
Асоціації
правників
України»

У випадку виникнення запитань щодо суми членського внеску
та його оплати, звертайтеся, будь ласка, до Секретаріату АПУ за тел.:
+380 (44) 492-88-48, e-mail: members@uba.ua. Контактна особа — менеджер з питань членства Наталія Єрмоленко.
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Порядок
податкового
обліку судових
експертів
19 лютого 2018 року Секція судових експертів АПУ та Комітет
з податкового та митного права
АПУ надіслали Міністру фінансів
Олександру Данилюку звернення
з проханням розглянути та врахувати пропозиції до Порядку обліку платників податків і зборів, що
стосуються вимог до обліку судових експертів, які не є працівниками державних експертних установ.
Пропозиції стосуються підпункту 1) пункту 6.7 Порядку обліку платників податків і зборів,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011
№ 1588, яким встановлено порядок взяття на облік фізичних осіб,
які не є підприємцями та здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема судових експертів.
Детальніше про пропозиції
правників читайте на сайті АПУ:
www.uba.ua

Офіційно

Секція суддів:
плани на 2018 рік
16 лютого 2018 року Секція
суддів АПУ провела засідання, на
якому в неформальній атмосфері
обговорили плани на майбутнє.
У якості модераторів виступили Тетяна Суярко, член Ради суддів
України, суддя-спікер Господарського суду Харківської області, та
Володимир Кравчук, член Правління АПУ від Секції суддів, суддя
Верховного Суду.
На захід завітали також Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду, та Станіслав Щотка,
член Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України.
Загалом у цьому році Секція
суддів планує проводити зустрічі,
спрямовані на розвиток та удосконалення комунікативних навичок
у поєднанні з обміном фаховим
досвідом між колегами.
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Офіційно
Самоврядування
Адвокатура

АПУ засуджує порушення прав
людини!
Асоціація правників України долучилася до відкритого звернення
у зв’язку з порушенням прав людини при ліквідації наметового
містечка під стінами Верховної Ради України, опублікованого
сьогодні на офіційному сайті Уповноваженого з прав людини
Верховної Ради України
Зміст відкритого звернення:
3 березня 2018 року Національна поліція України та Національна гвардія України ліквідували наметове містечко, що було
розташоване на вул. Грушевського біля
українського Парламенту.
Формальною підставою для резонансних подій стала ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 2
березня 2018 року про проведення огляду у
наметовому містечку з метою відшукання
осіб, причетних до злочину, а також речей і
документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.
Інформація, отримана в результаті моніторингу Уповноваженого з прав людини
та з відкритих джерел, свідчить про наявність обґрунтованих підстав стверджувати,
що в діях правоохоронців вбачається низка
грубих порушень прав людини, гарантованих Конституцією України, зокрема:
— права на мирне зібрання, адже ухвала
суду не передбачала припинення зібрання,
яке тривалий час зберігало характер мир-

ного; відповідно до стандартів дії правоохоронців мають бути спрямовані на локалізацію порушника громадського порядку, а
не мирного зібрання в цілому;
— права на свободу слова, оскільки щонайменше троє журналістів заявили про перешкоджання їхній діяльності та отримання
тілесних ушкоджень з боку правоохоронців;
— права не бути підданим нелюдському
поводженню (щонайменше 19 осіб отримали
серйозні травми голови, опинились у лікарні з черепно-мозковими травмами), а також
поводженню, що принижує людську гідність;
— права на особисту свободу, оскільки
велику кількість людей було безпідставно
затримано на тривалий час.
Звертаємо особливу увагу на те, що відбулось грубе порушення Закону України
«Про Національну поліцію», яким поліцейському заборонено наносити удари по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.
Залишається проблемою неможливість
ідентифікувати особу правоохоронця, який

порушує права людини. Ця проблема залишилася невирішеною з 2013 року навіть при
наявності відповідного положення в Законі
України «Про Національну поліцію».
Окремо звертаємо увагу на неприпустимість цинічних висловлювань окремих
посадових осіб, які публічно висміюють
порушення прав людини. Враховуючи
це, є підстави сумніватись у проведенні
об’єктивного розслідування вказаних подій.
З огляду на викладене вище закликаємо:
1. Генерального прокурора України — забезпечити проведення швидкого та
ефективного розслідування подій, що мали
місце 3 березня 2018 року під стінами Верховної Ради України, передбачивши періодичне публічне звітування про результати
такого розслідування.
2. Верховну Раду України — якнайшвидше розглянути законопроекти, які стосуються вдосконалення законодавства щодо
ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.
3. Кабінет Міністрів України — прийняти нормативно-правові акти щодо дій
правоохоронців та інших служб для забезпечення охорони громадського порядку під
час проведення масових заходів.

Звіт: моніторинг діяльності ГРД
5 березня 2018 року Проект Ради
Європи «Підтримка впровадженню
судової реформи в Україні» опублікував
Звіт про результати моніторингу
діяльності Громадської ради
доброчесності в контексті стандартів
та рекомендацій Ради Європи

З

віт підготовлений національними
експертами Проекту та Асоціації
правників України к.ю.н. Ольгою
Лопушанською та Микитою Нураліним.
Дослідження пропонує аналіз таких питань: забезпечення права на відповідь кандидатів на посади суддів, обґрунтованість
документів Громадської ради доброчесності,
єдність практики ГРД, методики підготовки
документів, джерел інформації, яка використовувалася для оцінювання доброчес-
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ності та професійної етики кандидатів на
посади суддів Верховного Суду, а також її
релевантності.
За підсумками моніторингу були підготовлені рекомендації щодо вдосконалення діяльності Громадської ради доброчесності:
— розробити та затвердити методологію
оцінювання із зазначенням об’єктивних та
чітких критеріїв оцінювання;
— розробити та затвердити єдині стандарти підготовки документів ГРД, а також їхню
типову структуру;

— перевіряти отриману інформацію, використовувати лише надійні
джерела;
— утриматися від оцінки професійної компетенції загалом та оцінки
судових рішень зокрема;
— забезпечити можливість ознайомлення кандидатом із документом
ГРД до його опублікування та ін.
Звіт підготовлено в межах проекту
Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні».
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Відкрите звернення щодо
неприпустимості тиску на адвокатів
10 березня 2018 року Асоціація правників України (АПУ)
висловила своє занепокоєння фактами перешкоджання
професійній діяльності адвокатів та здійснення тиску на них
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лютого 2018 року слідчим суддею
Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В. було винесено
рішення про недопуск адвокатів
Ольги Просянюк та Олександра
Горошинського до участі в судовому засіданні, незважаючи на те, що ними були надані необхідні документи на підтвердження
повноважень.
Після такого рішення співробітники
поліції із застосуванням сили фізично виштовхали адвокатів із зали судового засідання, що прямо заборонено ч. 2 ст. 330 КПК
України, заблокували вхід до зали та в подальшому перешкоджали у здійсненні адвокатської діяльності, погрожуючи затриманням та доставленням у відділок поліції
Печерського району м. Києва.
Окрім того, клієнту (підзахисному) адвокатів Ольги Просянюк та Олександра Горошинського від Центру безоплатної правової допомоги був призначений адвокат
Іван Ангелін (адвокат за призначенням),
який, на переконання клієнта та його на-

лежним чином призначених і уповноважених адвокатів Ольги Просянюк та Олександра Горошинського, своїми непрофесійними та неетичними діями фактично сприяв
у створенні можливості для слідчого судді
винести рішення, яке погіршує процесуальне становище клієнта.
За цими фактами Асоціація робила
звернення щодо забезпечення права на
захист і гарантій адвокатської діяльності та закликала судові органи й адвокатів,
які співпрацюють із Центром безоплатної
правової допомоги, не допускати дій, що
порушують право особи на захист і гарантії
адвокатської діяльності.
Виконуючи доручення клієнта, адвокати Ольга Просянюк та Олександр Горошинський ініціювали звернення до органів
адвокатського самоврядування зі скаргою
про притягнення Івана Ангеліна до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з порушенням ним Правил адвокатської етики.
Враховуючи обставини, зазначені вище,
Асоціація вважає, що у цій ситуації подання

скарги до органів дисциплінарної відповідальності на поведінку адвоката Івана Ангеліна у процесі не має ознак незаконного
чи неправомірного тиску або іншого впливу
на нього. Остаточні висновки має дати кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури за результатами розгляду скарги.
Проте на підставі депутатського звернення щодо вказаної скарги на адвоката
Ангеліна Генеральна прокуратура України
зареєструвала кримінальне провадження за
ознаками втручання в діяльність захисника
чи представника особи (ч. 1 ст. 397 КК України) та щодо представництва інтересів в суді
без повноважень (ч. 2 ст. 400-1 КК України).
Вказане провадження щодо адвокатів
Просянюк і Горошинського (діяльність без повноважень) викликає обґрунтоване занепокоєння. Так, у вказаних діях Прокуратури можуть
вбачатися ознаки тиску на сторону захисту.
Асоціація правників України закликає
Генеральну прокуратуру України поважати
конституційне право на захист та право захисника обирати стратегію захисту, утримуватися від протиправних дій щодо адвокатів, і наголошує на недопустимості тиску на
адвокатів, особливо методом ініціювання
проти них кримінальних проваджень.

Комітет АПУ просить Мінюст
захистити приватних виконавців
7 березня 2018 року Комітет з конкурсного права звернувся
до Міністра юстиції Павла Петренка з проханням забезпечити
захист приватних виконавців від втручання у здійснення ними
діяльності зі сторони боржників

У

продовж останніх років АПУ
послідовно підтримувала проведення реформи системи виконання судових рішень. Члени
АПУ одними з перших отримали
свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця.
АПУ здійснює постійний моніторинг
діяльності приватних виконавців. Так,
згідно з наявною інформацією, з моменту
початку діяльності перших приватних виконавців, а саме з вересня 2017 року, на
виконанні у приватних виконавців перебувало 3,3 тисячі виконавчих документів, за
якими підлягало стягненню 710,2 млн грн,

з яких завершено 269 проваджень, з яких
223 — у зв’язку з повним фактичним виконанням.
Вказані показники свідчать про результативність діяльності інституту приватних
виконавців на цьому етапі становлення
професії.
Однак, що закономірно, ефективне виконання рішень судів викликає незадоволення боржників. Останнє має наслідком
подання ними скарг, деколи безпідставних,
на дії приватного виконавця з метою ухилення від виконання рішення і створення
штучних перешкод для його оперативного
й ефективного виконання.
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На жаль, такі скарги не викликають занепокоєння у Міністерстві юстиції України — органі, на який покладено контроль за
діяльністю приватних виконавців.
Такі дії можуть мати ознаки упередженості і нести загрозу подальшій розбудові
професії приватних виконавців в країні.
Наразі до Дисциплінарної комісії приватних виконавців Міністерством юстиції
України направлено як мінімум три подання щодо притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності, і
всі три — за скаргами боржників.
У своєму зверненні Комітет АПУ закликав Мінюст забезпечити захист приватних виконавців від потенційного або
реального втручання у здійснення ними
діяльності зі сторони боржників на підставі звернень, які мають на меті перешкодити законній діяльності приватного
виконавця.
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Ринок юридичних послуг:
рух у майбутнє

23 лютого 2018 року у м. Києві Асоціація правників України
зібрала керівників та партнерів юридичних фірм, директорів
з розвитку бізнесу та загалом усіх, хто цікавиться розвитком
юридичного ринку країни

В

же чотирнадцятий рік поспіль
Асоціація правників України
проводить Щорічний юридичний форум «Розвиток ринку
юридичних послуг в Україні» —
найбільший та найавторитетніший захід,
який не лише пропонує цінну та актуальну інформацію про розвиток юридичного
ринку країни, але й виступає чудовою платформою для встановлення корисних ділових контактів.
Форум розпочався вітальним словом
Президента АПУ Андрія Стельмащука,
Міністра юстиції України Павла Петренка
та представника Генерального партнера
форуму — керуючого партнера «Алєксєєв,
Боярчуков та партнери» Сергія Боярчукова.
Президент АПУ привітав гостей та
анонсував основну тему форуму — майбутнє юридичного бізнесу у різних його проявах, повідомив про новели формату захо-
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ду та подякував партнерам форуму — юридичним компаніям «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери» та MORIS GROUP.
Міністр Павло Петренко зауважив, що
без справедливої та ефективної правової
системи у держави не буде майбутнього, і
цю систему держава та юридична спільнота
будують спільно.
Далі слово взяв Армен Хачатурян,
старший партнер Asters, який виступив зі
спеціальною доповіддю на тему: «Назад у
майбутнє: фактор сучасності у юридичному бізнесі». Спікер намагався спрогнозувати, яким буде адвокат майбутнього та які
стратегії розвитку бізнесу варто вибирати юридичним компаніям. Майбутнє — за
технологічними, маркетологічними, технократичними мислителями, за штучним
інтелектом та роботизацією для розвантаження юристів молодшої і середньої ланки,
здешевлення послуг. Також у майбутньому,
на думку доповідача, можлива повна за-

міна юриста штучним інтелектом. Насамкінець доповіді він порадив «не дозволяти
минулому диктувати майбутнє, а робити
так, щоб майбутнє визначало сучасність».
Особливостям відносин поколінь була
присвячена перша сесія форуму, модератором якої виступила Ірина Химчак, партнер комунікаційної та маркетингової групи BeCentric. Сесія розпочалась із доповіді
Тетяни Бенько, партнера Legal Marketing
Solutions, на тему: «Парадокси взаємовідносин», яка стала темою панельної дискусії між керівниками юрфірм — Оксаною
Войнаровською, партнером «Василь Кісіль
і Партнери», Тімуром Бондарєвим, керуючим партнером Arzinger, та Миколою Стеценком, керуючим партнером AVELLUM.
Очільники компаній обговорили бачення майбутнього з позиції основи правничого ремесла — людських ресурсів, поділились ідеями щодо пошуку, утримання та
мотивації персоналу та чиї інтереси в пріоритеті — компанії чи працівника?
Спікери ділилися своїм досвідом роботи у різних статусах та поглядами на проблему поколінь, про стилі коучинга. Пан
Стеценко висловив думку, що надмірна
увага до виховання молодих співробітників
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може створити у клієнтів ілюзію, що вони
менш важливі. Тімур Бондарєв підтримав
ідею делегування, ефективної комунікації
та спільної роботи, а Оксана Войнаровська
зауважила, що лише ставши «правильною»
людиною, ти можеш притягнути до себе
«правильних» людей.
Після перерви на каву зосередилися на
питаннях відносин з клієнтами. Участь у
дискусії брали: Юлія Зоріна, керівник напряму правового забезпечення проектів,
міжнародних операцій та складних угод
юридичного управління Альфа-Банк Україна, Михайло Ілляшев, керуючий партнер
«Ілляшев та Партнери», Інна Касинюк,
керiвник юридичного вiддiлу кластеру
СНД та Україна представництва «Новартiс
Фарма Сервiсез АГ» в Українi, Катерина
Кокот, головний юрист Apostera GmbH,
Родioн Тесля, юрисконсульт ПАТ «Миронівський хлібопродукт», та В’ячеслав
Якимчук, партнер Київського офісу МЮФ
Baker McKenzie. Модерувала Ірина Нікітіна, консультант з питань стратегії та розвитку.
Спікери поставили собі питання: чи
важливо розуміти консультантам, до якого
покоління належать їх клієнти? Взаємодія зовнішніх і внутрішніх консультантів
(юрисконсультів) бізнесу — це конкуренція
чи партнерство?

Михайло Ілляшев вважає, що конкуренція неефективна, вона марнує ресурс компанії. Всі учасники дискусії зійшлися на
думці, що особисті доброзичливі стосунки
між людьми — одна з найважливіших складових ефективного партнерства. Ще одна
складова хорошого партнерства та співпраці — зворотній зв’язок. Він, на думку як
інхаусів, так і консультантів, має бути конструктивним і своєчасним.
Що саме визначає регіональний чи національний статус компанії: клієнтський
портфель, географія офісів або бізнес-модель? Моделі масштабування: партнерство
чи аутсорсинг, представництво або власний
незалежний офіс? За якими критеріями все ж
таки клієнт обирає юридичного радника? На
ці питання шукали відповідь учасники третьої сесії: Маргарита Карпенко, керуючий
партнер DLA Piper, Костянтин Лікарчук,
керуючий партнер Kinstellar Kyiv, Сергій Попов, партнер KPMG Law Ukraine, Тетяна Гавриш, керуючий партнер ILF, та Олексій Сошенко, керуючий партнер Redcliffe Partners.
Обід нашого форуму — особливо вишукане інтелектуальне задоволення. Спеціальний доповідач — Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, проректор
із питань призначення та місії Українського Католицького Університету — запросив
гостей обміркувати базові, основоположні
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етичні принципи ведення бізнесу, замислитися про цінності поза часом.
Чому та як помиляються юристи і як
із помилок робити висновки, говорили
на сесії №5 під «керівництвом» Амінат
Сулейманової, керуючого партнера AGA
Partners. Своїм досвідом невдач та фіаско
ділились Олексій Дідковський, керуючий
партнер Asters, Валентин Загарія, керуючий партнер Spenser & Kauffmann, та Олег
Мальський, партнер Eterna Law. Ці успішні
та відомі люди не побоялись репутаційних
ризиків — розповіли про свої поразки та,
що головне, про досвід, який вони з них винесли.
Вам цікаво, чому успішні юристи з
приватної практики переходять на публічну службу? Які мотиви їх спонукають, що
це — альтруїзм чи політична перспектива?
Про причини переходу гості форуму почули з перших вуст — від правників, котрі
змінили свою свободу приватної практики
на жорстко регламентоване крісло держслужбовця.
За модерування Олексія Резнікова, заступника голови Київської міської державної адміністрації, Андрій Вишневський,
керівник програми «Адвокат Майбутнього»,
екс-заступник Міністра юстиції, Олександра Павленко, керуючий партнер Pavlenko
Legal Group, екс-перший заступник Міні-
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стра охорони здоров’я, Тетяна Козаченко,
адвокат, президент АО «Юридична компанія «Капітал», екс-директор департаменту
з питань люстрації Міністерства юстиції,
та Євген Корнійчук, адвокат, екс-перший
заступник Міністра юстиції, розповіли, що
спонукало їх свого часу прийняти рішення
про перехід на державну службу.
Євген Корнійчук звернув увагу, що є
велика різниця, в якості кого особа йде на
державну службу: юриста чи політика. Корисний досвід з приватного бізнесу юрист
несе на публічну службу, щоб підвищити
її стандарти. Пан Вишневський зауважив,
що підвищити стандарти публічної служби можна лише там, де є висока культура
ведення бізнесу, та закликав правників не
відкидати для себе таку можливість.
«Якщо вам недостатньо просто застосовувати правила, якщо ви хочете щось
змінити і знаєте, що саме, можете йти у
владу та змінювати правила», — висловила
свою думку Тетяна Козаченко. Олександра
Павленко порадила: перш ніж прийняти
рішення перейти на державну службу, чітко
та тверезо розуміти свою «додаткову вартість».

Форум про розвиток юридичного бізнесу
просто не міг обійтися без питань, присвячених Legal Tech. Це вже сьогодення, і з цим
варто рахуватися. Про особливості застосування новітніх технологій у юридичному
бізнесі поспілкувалися Микита Полатайко,
координатор IT практики Sayenko Kharenko,
Микита Підгайний, CEO Bot & Partners Law
Firm, Юрій Заремба, CEO AxDraft, Павло
Рижій, менеджер з інновацій Philip Morris
Ukraine, Олександр Сарапін, виконавчий
директор, голова ради директорів «Право.
ру», та Діма Гадомський, CEO Axon Partners.
Заключним етапом форуму стало
інтерв’ю з Головою Верховного Суду Валентиною Данішевською. Поспілкувався
із суддею Олег Макаров, партнер «Василь
Кісіль і Партнери». Темою обговорення стали судова реформа, нове покоління суддів
і майбутнє.
Валентина Іванівна розповіла, як стала
Головою ВС та про перші непрості місяці
роботи Верховного Суду. Торкнулися питань розгляду та прийняття рішень по зразковим справам та поговорили про те, що
варто розуміти під «незалежністю суддів»
та як запобігти тиску на суддів.

Обговорили найцікавіші правові позиції, адвокатську монополію, комунікацію
зі спільнотою за допомогою різних каналів
зв’язку, публічність суддів Верховного Суду
та суддівську етику.
«Суддя не повинен боятися, не повинен бути голодним та має бути щасливим
і спокійним. Тільки такий суддя може бути
безстороннім. І про це має дбати суспільство», — відповіла суддя на питання про
незалежність та належний рівень забезпечення суддів ВС.
«Місія Верховного Суду — людина, верховенство права, гідність», — наостанок зазначила пані суддя.
АПУ висловлює вдячність усім спікерам, учасникам, гостям, партнерам та інформаційним партнерам, що долучилися
до проведення нашого заходу.
Ми вдячні ексклюзивному генеральному партнеру заходу — Юридичній компанії
«Алєксєєв, Боярчуков та партнери» та партнеру — MORIS GROUP за надійну підтримку
організації Щорічного юридичного форуму
«Розвиток ринку юридичних послуг в Україні — 2018».

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР
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Заходи АПУ
Самоврядування
Адвокатура

Суддя Ганна Вронська про роботу
нового Верховного Суду
21 лютого 2018 року у м. Києві
відбулася робоча зустріч із
суддею Верховного Суду —
Ганною Вронською

З

устріч з Ганною Вронською організували Комітет АПУ з корпоративного права та фондового
ринку та Комітет АПУ з процесуального права.
На зустрічі обговорили розподіл повноважень між колегією та палатами, межі
розгляду справ, зміну підходів до формату
рішень Верховного Суду, систематизацію
судової практики Верховним Судом, застосування постанов пленумів вищих спеціалізованих судів та позицій Верховного Суду
України, а також деякі питання корпоративних спорів.
Модераторами заходу виступили Анна
Бабич, голова Комітету АПУ з корпоративного права та фондового ринку, партнер ЮФ
Aequo, та Анна Огренчук, голова Комітету АПУ з процесуального права, керуючий
партнер ЮГ LCF, к.ю.н., член Ради з питань
судової реформи при Президентові України.
Пані суддя описала структуру нового
Верховного Суду, принципи його роботи,
порядок розподілу справ, призначення Великої Палати та зазначила, що ідея судової
реформи — запровадити одноразову про-

цедуру касації, без повторного перегляду.
Саме тому рішення касаційних судів і Великої Палати мають однакову юридичну
силу, тобто Палата не переглядає рішення
касаційних судів, а розглядає справи, у яких
є конфлікт юрисдикцій, відступ від існуючого правового висновку або складна правова
проблема, а також діє як суд апеляційної
інстанції у справах, розглянутих Верховним
Судом як судом першої інстанції.
Верховний Суд — суд права, а не факту. Ганна Вронська порадила адвокатам не
намагатись вкотре доводити факти, а чітко
вказати, в чому полягає порушення права
і який спосіб захисту вони обрали. Адже
касаційний суд не встановлює факти, а розглядає справу лише на основі фактів, встановлених судами попередніх інстанцій. Чи
важливо говорити у суді? Говорити важливо: чітко, коротко, по суті; говорити із суддею, а не з опонентом.
Обговорили і новий формат судового
рішення. Суддя зазначила, що була розроблена нова концепція написання судового
рішення по стандарту ЄСПЛ. Однак не всі
її застосовують. Новий формат передбачає
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нумерацію абзаців, що дуже зручно при посиланні на рішення. Крім того, є чітка логіка викладу інформації по розділам. Деякі
рішення нового формату містять правову
позицію.
Щодо реформи адвокатури і адвокатської монополії, пані Вронська висловила
свою думку, що оскільки Верховний Суд —
суд права, тому не-адвокату буде складно
представити позицію сторони коректно та
ефективно.
Інформаційних листів, як зазначила
суддя, не буде, а пленуми плануються, але
не в найближчий час. Наразі є неформальний живий діалог із суддями нижчих інстанцій, без вказівок.
Науково-консультативна рада теж змінить свій формат роботи. Планується відмінити спеціалізацію та відмовитися від
практики єдиного спільного висновку. Натомість, будуть індивідуальні висновки експертів. Працювати наукові консультанти
будуть на громадських засадах. На думку
пані Вронської, автор висновку може бути
вказаний у рішенні, що додасть йому авторитетності.
Суддя надала коротку характеристику
розглянутих корпоративних справ та висловила надію на те, що із прийняттям Закону
про ТОВ буде більше правової ясності. Також суддя припустила, що буде необхідність
у комунікації з судами нижчих інстанцій
щодо природи та призначення корпоративних договорів, оскільки судді можуть не
врахувати їх важливість та пріоритетність.
Асоціація правників України висловлює вдячність гостям заходу за активність
та змістовні і цікаві питання до спікера, а
також партнерам заходу — ЮФ Aequo та ЮГ
LCF — за фахову, фінансову та організаційну
підтримку.
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Комітети
Самоврядування
Адвокатура

Закон про ТОВ: апгрейд для бізнесу

15 лютого 2018 року у м. Києві Комітет АПУ з корпоративного
права та фондового ринку спільно з Офісом Національної
інвестиційної ради при Президентові України провели
презентацію Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю» (базовий законопроект № 4666), покликаного
вдосконалити регулювання відносин, що пов’язані зі створенням,
діяльністю та припиненням товариств

У

часть в обговоренні взяли: Андрій Іванчук, народний депутат
України, Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду,
Юлія Ковалів, голова Офісу Національної інвестиційної Ради при Президентові України, Анна Зоря, заступник голови Комітету АПУ з корпоративного права
та фондового ринку, партнер АО Arzinger,
Марія Орлик, заступник голови Комітету
АПУ з корпоративного права та фондового
ринку, партнер CMS Reich-Rohrwig Hainz,
Юрій Попов, головний експерт із правознавства Центру комерційного права, Микола Стеценко, керуючий партнер Avellum,
та модератор Анна Бабич, голова Комітету
АПУ з корпоративного права та фондового
ринку, партнер ЮФ Aequo.
Народний депутат Андрій Іванчук розпочав презентацію зі спогадів та кулуарних
історій підготовки законопроекту. Депутат
припустив, що в майбутньому Закон буде
удосконалено, але на сьогодні це великий
крок вперед у питаннях полегшення життя
бізнесу, за що він висловив вдячність своїм
колегам з робочої групи.
Валентина Данішевська, яка брала
участь у розробці проекту до вступу на посаду судді ВС, зазначила, що має намір забезпечити комунікацію суддів із розробниками законопроекту для більш глибокого розуміння суддями ідей нового Закону.
Крім того, як зазначила пані Данішевська,
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Закон покликаний підвищити стандарти
ведення бізнесу в Україні, що призведе, у
свою чергу, до росту іноземних інвестицій
та розширення міжнародної співпраці.
Естафету розмов про іноземні інвестиції та очікування інвесторів від бізнесу в
Україні перейняла Юлія Ковалів, окресливши давні проблеми старого законодавства,
такі як негнучкість регулювання та недостатня диспозитивність учасників відносин, значний ризик рейдерства та розмивання часток учасників, недостатній захист
міноритаріїв та кредиторів тощо.
Доповідачі порадили починати вивчати Закон із прикінцевих та перехідних положень, звернувши увагу, що він почне діяти через 3 місяці з дня опублікування, при
цьому статут матиме переважну силу ще
протягом року, але до перших змін. Приводити статут у відповідність із Законом не
обов’язково, але він діятиме тільки у частині, що не суперечить Закону. Що важливо:
ГК, ЦК та Закон «Про господарські товариства» втрачають чинність у частині регулювання ТОВ та ТДВ.
У якості «супутніх» бонусів, як зазначив
Юрій Попов, бізнес отримує зняття заборони на «обмін боргів на частки» та на внесення кредитних коштів і векселів. Більше
того, пан Попов анонсував необхідні зміни
до Закону «Про нотаріат», Декрет КМУ «Про
державне мито» та Закону про державну реєстрацію.

Доповідачі зауважили, що найбільші
зміни торкнуться обігу часток, виходу учасників з ТОВ, спадкування часток, можливості передавати частку у заставу, корпоративного управління та укладання корпоративного договору, значних правочинів та
правочинів, щодо яких є заінтересованість.
Юлія Ковалів звернула увагу гостей,
що найбільша дискусія виникла навколо
питань спадкування часток. Спадкоємець
частки, за новим Законом, буде вступати у
свої права на загальних підставах спадкування, без рішення інших учасників ТОВ.
Але до моменту вступу спадкоємця у свої
права рішення, що вимагають одностайності, не можуть прийматися (Закон містить
імперативні норми щодо переліку рішень,
котрі приймаються 100 % голосів).
Про новели корпоративних договорів
розповів Микола Стеценко. За загальним
правилом, зміст корпоративних договорів
буде конфіденційним. Їх істотні умови —
права та повноваження учасників, безвідплатність: вони укладаються у письмовій
формі із визначенням дати та строку дії.
Такі договори не можуть містити обов’язок
учасників забезпечити голосування згідно
вказівок органів управління.
Загалом, серед ключових новел Закону
можна назвати такі:
— гнучкість регулювання та диспозитивність правовідносин;
—
удосконалення
корпоративного
управління;
— зменшення ризику рейдерства;
— захист прав міноритарних учасників;
— захист прав кредиторів;
— прозорість регулювання.
Асоціація правників України висловлює
подяку партнерам заходу — Aequo, Arzinger,
Avellum, CMS Reich-Rohrwig Hainz — за допомогу в організації і проведенні презентації.
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Комітети
Самоврядування
Адвокатура

Збори за дії, пов’язані з охороною
прав на об’єкти ІВ
5 березня 2018 року у м. Києві Комітет АПУ з інтелектуальної
власності зібрав членів Комітету, патентних повірених,
юрисконсультів, спеціалістів у сфері ІВ та зацікавлених осіб
на круглий стіл, присвячений змінам у сфері охорони прав на
об’єкти інтелектуальної власності

О

бговорити зазначені питання зібралися Петро Іваненко, директор з питань інноваційного та інформаційного
розвитку ДП «Український
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Федор Луценко, начальник
відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем ДП «Український
інститут
інтелектуальної
власності»
(Укрпатент), Марина Шенкаренко, заступник начальника відділу економіки
та статистики інтелектуальної власності
ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), Андрій Атаманчук, патентний повірений, компанія

ІМЕККО, Юлія Кольченко, старший юрист
Baker McKenzie, Анна Кравчук, партнер
ПЮА «Синергія», патентний повірений,
адвокат, та Олександр Мамуня, голова
Комітету АПУ з інтелектуальної власності, партнер, керівник практики вирішення
спорів та інтелектуальної власності ЮФ
AEQUO, адвокат.
Метою публічного обговорення стало напрацювання спільних позицій щодо
актуальних питань, зокрема, чи є підстави для збільшення розміру зборів за дії,
пов’язані з охороною прав на об’єкти ІВ та
як відрізняються ці розміри у різних країнах світу; чи вплинуло збільшення вартості послуг Укрпатенту на строки реєстрації
об’єктів ІВ; а також чому до складу Ради

з питань інтелектуальної власності при
КМУ не входять представники громадських організацій.
Варто зазначити, що учасники обговорення від Укрпатенту схиляються до думки, що наразі назріла гостра необхідність
підвищити розмір зборів за дії, пов’язані
з охороною прав на об’єкти ІВ. Водночас,
Мінекономрозвитку повідомило про призупинення процедури прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р.
№ 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716»,
яким передбачалося підвищення розміру
зборів.
Андрій Атаманчук у своїй доповіді навів порівняльну інфографіку витрат на
сплату зборів та їх частки у витратах заявників станом на лютий 2017 року в Україні, Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії
та Німеччині. З його презентацією можна
буде ознайомитися найближчим часом.

Кодекс процедур банкрутства України
1 березня 2018 року на розгляд Верховної Ради
надійшов проект Кодексу процедур банкрутства
України (проект № 8060), який об’єднав
ініціативи, відображені у низці законопроектів
на тему банкрутства

А

соціація правників
України долучилася
до підготовки цього законопроекту,
який, у разі його
прийняття, може забезпечити
Україні відчутний ріст у рейтингу Doing Business.
Законопроект містить усю
систему регулювання правовідносин, пов’язаних із неспроможністю розрахуватися за своїми боргами.
Юліан Хорунжий, старший
партнер юридичної фірми Ario,
прокоментував його основні
новели: «Ми вітаємо внесення
на розгляд Парламенту проекту
Кодексу процедур банкрутства
№8060, оскільки про необхідність змін до профільного За-

кону професійна спільнота говорила, починаючи з 2014 року.
Проектом пропонується, зокрема, забезпечити справжню
самостійність
арбітражного
керуючого, встановивши йому
реальну винагороду, прибрати
зайві перепони для відкриття
провадження у справі; впроваджується низка заходів, спрямованих на реальне скорочення строків розгляду справи про
банкрутство та, чи не найосновніше — забезпечення дійсно
прозорих та відкритих процедур реалізації майна боржників.
Однак варто зазначити, що
зареєстрований законопроект,
попри велику кількість доволі революційних нововведень,
ще далекий від ідеалу. Тому, у
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разі прийняття цього тексту у
першому читанні, на правничу спільноту очікує ще багато
роботи щодо підготовки тексту
до другого читання, усунення
недоліків проекту, зокрема, суперечностей з іншими законодавчими актами.
У Комітеті Парламенту з
економічної політики, у свою
чергу, запевнили, що вони відкриті до конструктивного діа-

логу під час подальшого проходження проекту у Парламенті. Отож, маємо надію, що в
результаті такої синергетичної
співпраці депутатів та професійного співтовариства ми нарешті отримаємо дійсно прогресивний та якісний Закон,
який зможе реально допомогти
бізнесу і громадянам вирішувати питання неплатоспроможності».
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#Вижюрист:

Правила ефективного інтерв’ювання
клієнта, які потрібно знати адвокату
Інтерв’ювання клієнта —
це перший крок до надання
якісних юридичних послуг.
Це фундамент подальшої
роботи адвоката
з клієнтом, на якому будується
вся подальша комунікація

П

роте не завжди вдається побудувати якісні стосунки з
людьми, які приходять до адвоката за правовою допомогою. Майже у кожного адвоката
в практиці є клієнти, комунікація з якими
сходить нанівець, навіть не почавшись. Це
негативно впливає на якість подальшої
правової допомоги. Для ефективної роботи адвоката необхідно не просто встановити контакт, важливо отримати всю
необхідну інформацію для роботи з поставленим питанням, налагодити довірливі відносини. Як же організувати і провести
інтерв’ювання будь-якого клієнта, щоб зазначені цілі були досягнуті?

Світлана Погасій
Адвокатка, учасниця
Програми,
Черкаське Юридичне
Бюрo
Інтерв’ювання — це те, з чим
адвокат зустрічається на самому початковому етапі роботи з
клієнтом. В ході інтерв’ювання
адвокат повинен отримати
від клієнта інформацію про
обставини події і того, що відбувається чи вже відбулося, а
також з’ясувати інтерес клієнта. Тільки при досягненні цих
двох цілей можливо говорити
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Учасники другої сотні програми «Адвокат Майбутнього» закінчили навчання
на першому модулі, який присвячений питанням роботи із клієнтом. Протягом трьох
днів учасники разом з тренерами та експертами відпрацьовували налагодження
двосторонньої комунікації, інтерв’ювання
та консультування клієнта. Важливо, що
адвокати також разом з експертами навчалися етичним аспектам взаємовідносин із
клієнтами.

про створення міцного фундаменту для подальшої роботи
зі справою клієнта. Помилки,
допущені в ході інтерв’ювання,
наприклад, отримання невірної або неповної інформації,
недоліки у визначенні інтересу клієнта, в кращому випадку, призведуть до необхідності
продовжити інтерв’ювання на
наступній зустрічі, в гіршому —
до надання неякісної правової
допомоги.
До першої зустрічі з клієнтом, на якій, як правило, і відбувається інтерв’ювання по
суті, необхідно підготуватися, приділивши пильну увагу
своєму зовнішньому вигляду і
робочому місцю. Якщо є можливість попереднього спілкування з потенційним клієнтом,
доцільно використовувати її,
це дозволить заздалегідь у загальних рисах дізнатися, з якою
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Адвокати встановлювали, якими є
обов’язки адвоката перед клієнтом та яка
роль адвоката у просуванні рівного доступу
до правосуддя. Також адвокати багато часу
присвятили роботі з емоційним інтелектом
та стресами, адже часто адвокати проявляють не емпатію, а переносять на себе всі
емоції та переживання клієнтів. Опанувавши цю тему на тренінгу, Адвокати Майбутнього діляться порадами для проведення
ефективного інтерв’ю з клієнтом.

проблемою прийде людина,
підготуватися до прийому, а
саме проаналізувати законодавство, судову практику, підготувати перелік питань, які
необхідно буде задати. Крім
того, можна запропонувати
клієнтові принести з собою наявні у нього документи, що заощадить час прийому.
При проведенні інтерв’ювання компетентний адвокат
повинен бути активним слухачем, а саме:
— постійно нагадувати
клієнту, що ви його слухаєте.
Наприклад, можна час від часу
повільно кивати головою на
знак того, що ви уважно слухаєте;
— робити короткі зауваження щодо почутого («тактак, я розумію»);
— повторювати сказану
клієнтом фразу, щоб показати,

що ви ясно розумієте, що говорить клієнт;
— дивитися в очі клієнту,
ніби підтверджуючи, що ви
його слухаєте;
— спостерігати за клієнтом. Адже слова складають
лише невелику частину змісту
бесіди. Якщо не звертати увагу на вираз очей, жести і рухи,
ви почуєте тільки малу частину того, що клієнт розповідає.
Психологи стверджують, що
слова становлять лише 7%
мовного повідомлення, 38%
змісту передається через гучність, тон і інші якості голосу,
а 55% — через вираз обличчя;
— не перебивати клієнта,
не висловлювати суджень
або осуду. Своїми зауваженнями ви повинні лише підтверджувати, що уважно
слухаєте і розумієте почуття
клієнта.

www.uba.ua | Асоціація правників України

Анна Лиско
Адвокатка, учасниця
Програми,
директорка Львівського
центру медіації
В сучасних умовах, коли
штучний інтелект починає
наступати на п’яти юристам,
саме час нагадати собі про

Дуже важливо одразу
налагодити контакт з клієнтом, а тому слід дати відповіді на питання, які найбільше
хвилюють клієнта, особливо
якщо він звернувся до адвоката вперше, а саме:
— наголосити на конфіденційності зустрічі, яка забезпечується і гарантується
Законом України «Про адвокатуру» та Правилами адвокатської етики;
— зорієнтувати клієнта у
часових межах майбутнього
опитування;
— обумовити вартість послуг, незалежно від того, чи
послуги надаються платно, чи
безоплатно. Причому про це
бажано повідомити клієнта
одразу.
Необхідно дати опитуваному можливість говорити
вільно, це дозволить йому
розслабитися, підвищить рівень самооцінки, викличе

human skills, які можуть суттєво підвищити нашу ефективність у роботі з клієнтом.
Пам’ятайте, що позиція не
завжди збігається зі справжнім інтересом клієнта. Клієнти приходять по юридичну
допомогу, зазвичай, якщо не
у найгірший, то у достатньо
складний момент свого життя. Вони керуються емоціями
і оголошують юристу свою
найжорсткішу, крайню позицію, яка дуже часто може не
відповідати власним інтересам клієнта, а інколи і прямо
їм суперечити. Знаходження
справжнього інтересу до-

Наталія Нагорна
Адвокатка, учасниця
Програми

емпатію. При цьому адвокат
повинен вміти скеровувати
хід вільної розповіді клієнта,
що дасть можливість клієнту повідомити найважливішу
інформацію шляхом реагування на важливі факти та ігнорування того, що безпосередньо не стосується справи; тактовного перебивання
розповіді клієнта з метою
постановки потрібних питань
та нотування лише важливих
фактів, які повідомить клієнт.
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зволить вам зекономити час
на реагування на імпульсивні
рішення клієнта, вибудувати
ефективну стратегію надання
правової допомоги, а також
сприятиме
максимальному
задоволенню клієнта наданими йому юридичними послугами. Адже завжди потрібно
зважати на те, що навіть якщо
юрист виграв справу в суді,
клієнту з цим рішенням суду
ще жити.
Під час інтерв’ю з клієнтом
важливо застосовувати таку
навичку, як емпатичне слухання. Головне — пам’ятайте,
що емпатія — це не співчут-

Намагайтеся з першої
секунди розмови встановити
людський контакт з клієнтом.
Демонструйте поважне ставлення до особи клієнта, його
проблеми, якою б елементарною вона не здавалась. При
цьому варто уникати переходу в надто дружні стосунки
з клієнтом, оскільки в подальшому ризикуєте асоціюватися
з ним, вважати його проблеми
своїми особистими.
Наступним кроком знайомства з клієнтом може стати ненав’язлива демонстрація
власної професійної компетентності. Поділіться своїм
досвідом розгляду справ зі
схожими обставинами, позиції, сформовані судовою
практикою. Такі дії викликають
довіру між адвокатом та клієнтом, дозволяють отримати
якомога більше інформації про
суть проблеми. Розмовляйте з
клієнтом людською мовою, не

тя(!), а здатність відчувати
емоційний стан іншої людини.
Уникайте пасток попереднього досвіду («так-так, я знаю,
в мене вже була така справа»), застосування до клієнта
власних шаблонів, стереотипів, а також пам’ятайте про
розмежування власних інтересів (перемоги та «знищення» суперника) та справжніх
інтересів клієнта.
Емпатичне слухання дозволить вам знайти справжній
інтерес клієнта, налагодити
довірливу атмосферу, а також дасть розуміння клієнту,
що його цінять.

Тетяна Ющенко
Адвокатка, учасниця
Програми,
голова ГО «Суспільний
Правничий Альянс»
перевантажуйте вашого співбесідника незрозумілою юридичною термінологією.
Вкінці інтерв’ю пропоную
озвучити можливі перспективи досягнення інтересів
клієнта. Визначте кінцеві цілі
та уточніть чи є спільність бачення способів їх досягнення.
Важливо уникати обіцянок та
невиправданих гарантій. Варто пам’ятати, що адвокат — не
Джин, а клієнт — не Аладін. Не
всі бажання можна виконати.
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Денис
Шкаровський,
Адвокат, учасник
Програми,
VB PARTNERS
Часто ми, адвокати, ставимося до інтерв’ювання
клієнта формально. Ніби наперед, з першого погляду
знаємо, про що клієнт спитає,
що він хоче та що йому на-

Олександр
Байдерін
Адвокат, учасник
Програми,
партнер Юридичної
компанії CLS
При первісному інтерв’юванні важливо зосередити
увагу на обстановці місця
зустрічі та деталях, які допоможуть створити комфортні умови для переговорів. У
цьому аспекті визначальну
роль відіграє формування
психотипу та потреб клієнта
за інформацією, наявною у
адвоката, в тому числі з відкритих джерел. Так, з осо-

справді потрібно та чим закінчиться зустріч (так, думаю,
після першого модуля Програми більшість зізналися в
цьому, хоча б собі). І це є першою та фундаментальною помилкою, яку потім доводиться
виправляти вже під час роботи над справою.
Непоодинокі
випадки,
коли перша зустріч відбувається в перерві між виконанням іншої роботи: «в мене є 10
хвилин, кажіть, що ви хочете».
Проте як би ви не були завантажені роботою, якщо запланували зустріч, до неї потрібно підготуватись або не планувати взагалі. Перед кожною
із зустрічей необхідно виділи-

ти 5-10 хвилин, щоб налаштуватися, скласти план розмови,
перелік питань, наперед усвідомити, про що буде йти мова
(якщо це можливо).
Дуже часто ми не слухаємо співрозмовника. Доки
він або вона розмовляють, у
нас в голові вже готові наступні питання. По-перше,
це призводить до упущення важливих деталей. Варто
пам’ятати, що клієнт, як правило, не юрист. Ті дрібниці,
які він вважає незначними,
можуть мати велике значення для справи (і навпаки, те,
про що клієнт довго розповідає може не мате значення
для ходу справи). По-друге,

внаслідок такої поведінки у
клієнта не виникне довіри до
адвоката, що може негативно
вплинути на подальшу співпрацю.
Як би позитивно не пройшла зустріч, бувають випадки, коли ніби і говорили
про одне, а висновки кожний
зробив свої. І, на мою думку,
це пов’язано не тільки з різницею в мисленні адвоката та
клієнта-неюриста. Тому, після зустрічі необхідно підвести коротке резюме: про що
домовилися, що кожна сторона повинна зробити та в які
строки, які наступні дії. Бажано додатково це викласти в
e-mail після зустрічі.

бистого досвіду можу зазначити, що клієнти, які передусім цінують конфіденційність,
особливо довірливо сприймають наявність на переговорному столі папки зі звичайним маркуванням «адвокатська таємниця». Подібних
прикладів важливих деталей
безліч.
Виважене
подолання
амбівалентності при першому особистому контакті
дозволить адвокату заощадити час та швидко досягти
мети — усвідомити суть проблеми клієнта.
На цьому етапі важливим
є підстроювання під емоційний стан, жести клієнта,
тембр мови та інші деталі
його поведінки. Зазвичай я
пропоную клієнту розповісти
про питання, які викликали
потребу звернення до адвоката, одночасно контролюючи діалог через запитання.

Клієнти активно вдаються до
відхилення від суті проблеми,
у свою чергу, завдання адвоката — повертатися до проблематики. Повернення не
може відбуватися через пряме застереження про це або
шляхом переконання «перейти до суті». Важливо м’яко
повернути особу до теми.
Наприклад, в одній з
останніх співбесід клієнт,
почувши від мене запитання щодо позиції керівника
певного відділу органу влади, вдався до розповіді про
події сивої давнини щодо
стосунків його друга та цієї
пані. Обережна ремарка про
високі якості обох персонажів історії та запитання про
те, чи не вважає клієнт, що
ця пані готова до перегляду
свого негативного рішення
у разі надання їй певних додаткових документів підприємства, опісля чого бесіда

знову повернулася до суті
самої проблеми.
В аспекті резюмування
результатів
інтерв’ювання,
як і загалом у його процесі,
важливим є застосування
ключових висловлювань —
словосполучень, які вживає
сам клієнт. По-перше, це дозволяє забезпечити уявлення
клієнта про уважне слухання
і сприйняття інформації адвокатом. По-друге, саме завдяки використанню ключових
висловлювань в уточнюючих
запитаннях ми здатні пересвідчитися, чи вірно усвідомили мету та завдання доручення клієнта.
Створений на першому
побаченні «драйв» у відносинах адвоката та клієнта значною мірою може полегшити
подальшу комунікацію, втім
не скасовує обов’язковість
системної підтримки лояльності і довіри до вас.

Матеріал, викладений у цій статті — це особисті погляди учасників Програми. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат Майбутнього», Асоціації правників України,
Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, Посольства Сполучених Штатів Америки, проекту «Доступна та якісна правова допомога в
Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.
Програма «Адвокат Майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським
бюро міжнародної освіти.
Програма «Адвокат Майбутнього» була розроблена протягом 2016—2017 років за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з експертним внеском
Канадської асоціації юристів. Погляди учасників та експертів Програми не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів програми «Адвокат Майбутнього».

14

№3 (143) березень 2018 року

www.uba.ua | Асоціація правників України

Відділення
Самоврядування
Адвокатура

Закон про адвокатуру. Дискусія
триває...
16 лютого 2018 року
у м. Рівному Асоціація
правників України (АПУ)
провела відкриту дискусію
з метою обговорення змін
до Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську
діяльність». Ключові питання,
винесені на обговорення:
посилення прав та гарантій
адвокатів і адвокатське
самоврядування

З

вітальним словом до гостей звернулась Алла Філатова, голова
Відділення Асоціації правників
України в Рівненській області,
голова громадської організації
«СПУ «Захід — Партнер», керівник АБ «Філатової Алли Валеріївни «Захід — Партнер»,
адвокат.
Основну дискусію вели Денис Бугай,
адвокат, партнер VB PARTNERS, Президент
Асоціації правників України (2013 — 2017
рр.), та Сергій Удовиченко, голова Ради адвокатів Рівненської області, адвокат, партнер АО «Удовиченко і партнери».
Нещодавно робоча група Ради з питань
судової реформи завершила роботу над
проектом змін до Закону про адвокатуру та
передала їх на розгляд Парламенту. Серед
професійних прав та гарантій адвокатської
діяльності, котрі пропонується закріпити
Законом, експерти назвали підсилення
прав адвокатів, яке полягає у збиранні
доказів будь-якими не забороненими засобами; фіксуванні процесуальних дій
будь-якими не забороненими засобами
без отримання додаткових дозволів; ідентифікованому доступі до всіх державних

реєстрів, зокрема до ЄРДР, та автоматизованої системи документообігу суду; безперешкодному доступі до клієнта та проведенні з ним конфіденційних зустрічей у
будь-який час та у будь-якому місці; праві
брати участь у будь-яких слідчих або процесуальних діях, у яких має право брати
участь клієнт.
Окремої уваги заслуговує ідея підсилення адвокатського запиту, що передбачатиме отримання будь-якої інформації,
окрім таємної та ДСК; інформації, що порушуватиме права третіх осіб на захист персональних даних або на охорону інтелектуальної власності та інформації про особисте життя фізичної особи. За порушення
цих прав буде встановлена адміністративна
відповідальність, зокрема для працівників
правоохоронних органів.
Для посилення гарантій адвокатської
діяльності пропонується встановити, що
проведення будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження, ОРЗ чи
слідчих дій щодо адвоката можливе лише
на підставі рішення апеляційного суду, за
клопотанням прокурора області і вище виключно у зв’язку із кримінальними право-
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порушеннями, у вчиненні яких підозрюється адвокат.
Крім іншого, зміни до Закону забороняють збирати інформацію про спілкування
між адвокатом і клієнтом та зобов’язують
автоматично знищувати її у разі випадкової фіксації.
Але найцікавіша дискусія відбувається
навколо запропонованих змін до Закону,
що стосуються адвокатського самоврядування. Так, пропонується забезпечити
ротацію у системі органів самоврядування
шляхом обмеження перебування на керівних посадах не більше двох строків по
3 роки та запровадження таємного і рейтингового голосування. При цьому зміни
торкнуться порядку скликання та проведення з’їзду адвокатів України, конференцій адвокатів регіонів та питань фінансування діяльності органів адвокатського
самоврядування.
З’їзд затверджуватиме розмір щорічного внеску, який треба буде сплатити одним платежем на рахунок РАР не пізніше
01 березня. При цьому встановлення інших
платежів буде заборонено. Внески будуть
розподілятися у пропорції 70% на 30%, але
з’їзд зможе їх змінити.
Що цікаво, пропонується публікувати детальну річну фінансову звітність на
веб-сайті НААУ та на сайті відповідної ради
адвокатів регіону, а достовірність річної
фінансової звітності національних органів
буде підтверджуватися незалежним аудитором, якого визначатиме ВРКА.
Зміни до Закону про адвокатуру на всіх
стадіях підготовки викликали бурхливу
дискусію в адвокатській спільноті. Найбільше випробування чекатиме проект у Верховній Раді. Тож ми спостерігатимемо та інформуватимемо вас про його долю.
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Адвокація як спосіб захисту
прав — тренінг у Вінниці
24 лютого 2018
року Відділення
АПУ у Вінницькій
області спільно
із Громадською
організацією
«Подільське наукове
товариство» на
базі Вінницького
національного
університету провели
тренінг, присвячений
темі: «Адвокація як
спосіб захисту прав»

C

воїми
напрацюваннями та спостереженнями поділилися
спікери,
серед яких: тренер
Максим Лукінюк та експерт
Олександр Равчев, представник ГО «Український незалежний центр політичних досліджень».

Під час тренінгу доповідачі розповіли про інструменти
участі членів громади під час
прийняття рішень місцевою
владою, а також вдосконалення
інструментів місцевої демократії на законодавчому рівні.
Окремо був проведений
аналіз Статуту м. Вінниці як
основного документа взаємодії

між місцевою владою і громадою та обговорено інструменти співпраці, які діють в інших
містах, але відсутні у Вінниці.
Ще один блок питань був присвячений дискусії щодо етапів
і механізмів ідеальної адвокаційної компанії та одному з її
інструментів — мирним зібранням.

Відділення у Вінницькій
області дякує партнерам, завдяки яким тренінг був реалізований, а саме: ГО «Молода
Черкащина» в межах проекту
«Просування молодіжного активізму в Центральній Україні» та National Endowment for
Democracy за фінансову підтримку.

У Львові обговорили престиж
юридичної професії
15 лютого 2018 року
Відділення у Львівській
області провело круглий стіл,
присвячений обговоренню
проблем престижу юридичної
професії в Україні, який
відбувся на базі Центру
Шептицького

З

і вступним словом до учасників заходу звернувся Іван Городиський,
координатор Комісії АПУ з питань
удосконалення юридичної освіти, керівник правничих проектів
Українського католицького університету,
керуючий партнер Юридичної фірми Dexis
Partners, який наголосив на актуальності
тематики та порушив ключові питання: чи
справді професія правника є об’єктивно
однією з найважливіших? Це ремесло чи
покликання? Як суспільство ставиться до
юристів: довірливо чи насторожливо? Чому
помилки юристів викликають сувору критику?
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Відповідь на ці питання намагалися надати учасники дискусії, серед яких: Андрій
Стельмащук, Президент Асоціації правників України, який долучився до заходу
через скайп-зв’якок та поділився своїми
думками щодо проблематики «Престижу

професії, а також Оксана Міхеєва, д.і.н.,
керівник Програми соціології УКУ, Андрій
Гринчук, адвокат, керуючий партнер ЮФ
«Гринчук і партнери», Почесний консул
Королівства Нідерландів у Львові, Дмитро
Гадомський, адвокат, СЕО Axon Partners.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

І Регіональна школа майбутнього
політичного діяча
17 — 18 лютого 2018 року на
базі Полтавського юридичного
інституту Національного
юридичного університету
імені Ярослава Мудрого за
ініціативи Полтавського
осередку Ліги студентів АПУ
спільно з Комітетом суспільної
ініціативи було проведено
І Регіональну школу
майбутнього політичного діяча

П

ерший день школи розпочався з
урочистого відкриття, де зі словами привітання до присутніх
звернулися голова Полтавського осередку Ліги студентів АПУ
Арман Акопян та його заступник Максим
Бехало.
Першим спікером школи і став Арман
Акопян, який випробував себе в цій ролі
вперше. Він розповів про власні погляди
на проблеми сучасної української політики, поділився планами й перспективами на
майбутнє — стати депутатом Полтавської
обласної ради, а також мотивацією, яка спонукає його займатися громадською діяльністю.
Наступний спікер, Микійчук Володимир Пилипович, голова Полтавської
обласної Асоціації органів місцевого самоврядування, під час свого виступу акцентував увагу на специфіці діяльності органів місцевого самоврядування,

зокрема, розповів про особливості роботи
обласної ради.
Народний депутат України Юрій Бублик,
на відміну від своїх попередників, розповів про особливості політичної діяльності на
державному рівні, а також поділився історією
власного професійного шляху становлення
народним депутатом України і, окрім цього,
відповів на чимало запитань від молоді.
Завершальним у перший день школи
була доповідь Марії Захаренко, помічника-консультанта народного депутата України, яка цікаво й лаконічно розповіла про
особливості своєї роботи та роботи колег.
Другий день школи розпочався із виступу Дмитра Геращенка, що був побудований у формі діалогу з аудиторією. У ході
виступу встигли розглянути чимало важливих тем, серед яких чистота в політиці,
правильна політична культура суспільства,
шляхи реалізації себе, зокрема як якісного
політичного діяча.

Далі в онлайн-режимі виступив радник
юридичної компанії PrimeLex Євген Калінін, який побудував свій виступ з огляду на
ті питання, що ставилися учасниками школи. Обговорили такі теми: законотворча діяльність, досвід роботи спікера в політичній
сфері та перспективи відповідної роботи
для майбутніх політичних діячів, тощо.
Про особливості комунікації у політичній сфері як безпосередньо під час публічних виступів, так і в онлайн-режимі, зокрема за допомогою соціальних мереж, розповів заступник голови Хорольської районної
ради Роман Гловацький. А після виступу
Євгена Нагорного, депутата Подільської у
м. Полтава ради, відбулося урочисте закриття школи та вручення сертифікатів.
Організаційний комітет І Регіональної
школи майбутнього політичного діяча висловлює щиру вдячність усім, хто долучився до цього заходу і став його невід’ємною
частиною.

Судові дебати Ultima Ratio
3 — 4 березня 2018 року на базі Одеського господарського апеляційного
суду за підтримки генерального партнера заходу — юридичної компанії
CLS — відбувся V Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів
Ultima Ratio. Усього участь взяло 14 команд, до яких входили студенти
3-6 курсів внз зі всієї України.

П

артнерами ювілейного турніру також виступили: Юридичне бюро Сєргєєвих, генеральний партнер Одеського
осередку Ліги студентів АПУ;
АО «Сергет та партнери», регіональний
партнер заходу.
Учасники мали змогу відчути себе
справжніми адвокатами і показати високий рівень підготовки, продемонструвати
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уміння красномовства, знання сучасного
законодавства та дружної командної роботи.
Суддями турніру були юристи, адвокати, діючі судді Одеси та сусідніх регіонів: Байдерін Олександр, Подцерковний
Олег, Поліщук Людмила, Принцевська
Наталія, Андрєєва Емма, Пироговський
Володимир, Богатир Костянтин, Задернівська Яна, Сергет Юлія, Сергет Володимир,

Молодецький Ростислав, Слободяник
Олексій, Попов Максим, Іскра Світлана,
Гофман Олександр, Попелюк Вадим, Трощеновський Олексій, Чернохатній Дмитро, Павлишин Андрій, Кравченко Ірина,
Аврамова Олена, Брежнєва Юлія, Стецюк
Олексій та Гулько Олександр.
Переможцями V ювілейного Ultima
Ratio стала команда Beglaryan &
Zakharchenko у складі одеситок Бегларян
Ліліт та Захарченко Марії. Друге місце
почесної посів юридичний дует «Сліпий
траст» членами якої були Ніколов Дмитро
та Кияшко Олександр.
Третє місце розділили між собою Foxes
(Федорович Анастасія та Павлюк Роман)
та Justice (Сологуб Вікторія та Бернас Кате-
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V Всеукраїнська правнича школа
з питань банкрутства
3 — 4 березня 2018 року
на базі Хмельницького
університету управління
та права відбулася V
Всеукраїнська правнича
школа з питань банкрутства
за підтримки Ліги студентів
Асоціації правників України,
Хмельницького університету
управління та права

Ш

кола проходила у форматі
круглого столу і, незважаючи на те, що кожен спікер
розповідав про власну тематику, обговорення питань
продовжувалося у відкритому форматі протягом усього дня. Доповідачами цього року
виступили:
Юрій Моісеєв, директор Департаменту з питань судової роботи та банкрутства
Міністерства юстиції України.
Ігор Ніколаєв, юридичний радник Центру комерційного права, член Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих при Міністерстві юстиції України, член ГО «ВСРО
фахівців конкурсного процесу».
Владислав Філатов, партнер АК «Соколовський і партнери», член Дисциплінарної
комісії арбітражних керуючих при Міністерстві юстиції України, член ГО «ВСРО фахівців конкурсного процесу», арбітражний
керуючий, адвокат.

Ірина Сербін, голова Комітету з конкурсного права АПУ, партнер Ario Law
Firm, арбітражний керуючий, адвокат.
Василь Ярош, арбітражний керуючий.
Андрій Авторгов, голова підкомітету виконавчого провадження комітету з
конкурсного права АПУ, приватний виконавець.
Олексій Ференчук, начальник відділу
з питань банкрутства Головного територіального управління юстиції в Хмельницькій області.
Тетяна Рижа, доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи
та страхування Хмельницького університету управління та права, кандидат економічних наук, доцент.

Володимир Юрченко, адвокат ЮК
L.I.GROUP, арбітражний керуючий, Ph.D in
Law.
Завершилася V Всеукраїнська правнича школа з питань банкрутства офіційним
врученням сертифікатів усім учасникам.
Захід пройшов вдало та викликав неабиякий інтерес як у провідних експертів
у сфері банкрутства, які висловили своє
бажання співпрацювати при подальшому
проведенні школи, так і у студентів-правників з усієї України, які були безмежно
вдячні організаторам та експертам.
Висловлюємо щиру подяку ексклюзивному партнеру Ario Law Firm та о фіційному партнеру L.I.GROUP за підтримку в
організації V Всеукраїнської правничої
школи з питань банкрутства.

рина). Каташинський Євген із команди
«Французький бульвар» здобув титул
Кращого спікера за версією генерального партнера — юридичної компанії
CLS. У найвеселішому конкурсі турніру — фото з суддею — перемогла команда Ivan&Viktorovich у складі Білецької Марини та Горуна Юрія.
Усі учасники отримали пам’ятні
сертифікати про участь, а призери —
кубки, медалі та грошову винагороду.
Одеський осередок Ліги студентів
АПУ дякує за участь усім командам та
зичить професійного росту, переконливих промов та нестримного бажання розвиватися!
Також організаційний комітет висловлює подяку партнерам ювілейного турніру за підтримку та цінні поради!
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Legal Writing для львівських
студентів-правників
3 — 4 березня 2018 року
Львівський осередок Ліги
студентів АПУ організував
Західноукраїнську регіональну
школу Legal Writing

В

ідкривав захід Олег Кириєвський, партнер Advice Group.
Тема виступу: «Movement for
plain Ukrainian. Пишемо так, щоб
судді (і не тільки) вас зрозуміли».
Потім учасники нашої школи мали
чудову нагоду послухати лекцію від Тараса Полянского, к.ю.н, доцента, Senior
Tax&Law. Спікер розповів про Legal Writing
у юридичній освіті США. Завдяки Тарасу
Тарасовичу гості дізналися про важливість
юридичного письма в США, його структуру,
особливості викладання та перевірки робіт,
а також про власний досвід вивчення Legal
Writing.
Слухачі мали можливість познайомитися з Наталією Жемановою, партнером
практики судового представництва, сімейного та спадкового права АО «Бачинський,
Коломієць та партнери». Її лекція була присвячена темі: «Процесуальні документи у
цивільному процесі». Учасники дізналися
про те, що таке позовна заява, як її складати, про зміст позовних вимог, найголовніші правила сучасної ділової української
мови, а також способи грамотного складання інших документів, що є must have
для кожного практикуючого юриста.
Далі слухали лекцію від Ірини
П’ятковської, партнера Matviyiv & Partners.

20

№3 (143) березень 2018 року

Говорили про особливості юридичного
письма в господарському процесі, а саме
про те, як виглядає структура позовної заяви, про що треба знати, складаючи документи, а про що варто назавжди забути, аби
не робити типових помилок, про важливість логічності документа та необхідність
застосування чинного законодавства.
Про типові помилки та складнощі в
податковій і бухгалтерській документації
спілкувалися з Мариною Томаш, податковим радником ADER HABER Law Firm.
Присутні мали можливість поспілкуватися з керуючим партнером «Марусяк
і партнери» Володимиром Марусяком,
дізнатися, що таке мова права і що варто
розуміти під Legal Writing, чому юрист — це
завжди авантюрист та що одними з найголовніших вимог є вимоги щодо однозначності висловлювання, ясності, зрозумілості
та ефективності.
Спікером на школі був і Павло Янчак,
керуючий партнер Yanchak&Partners, з
яким ми поговорили про власний досвід
Павла у набутті навичок Legal Writing та

про те, що потрібно зробити, аби скласти
дійсно якісний документ.
Також мали змогу поспілкуватися з
Наталією Анохіною, старшим юристом
Arzinger, дізнатися, в яких електронних
сервісах та базах даних можна перевірити свого контрагента, які відомості
обов’язково потрібно перевіряти, різницю
між відомостями, які можна дізнатися завдяки безкоштовному запиту, та інформацією, яка стає доступною завдяки платному запиту в ЄДРПОУ, як отримати відомості з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
Про листи до суду та як викладати свою
позицію під час розгляду кримінального
провадження у суді говорили з Валерією
Коломієць, партнером «Бачинський, Коломієць і партнери», адвокатом. Дізналися
про те, як будувати свій виступ так, щоб вас
почули, що головним у промові є чіткість і
послідовність. Завдяки спікеру усвідомили
важливість не лише судової промови, а й
письмової позиції, на яку часто посилається суд при ухваленні рішення.
Учасники були також раді взнати від
Ліди Климків, партнера Axon Partners, як
зробити документи зрозумілими і потрібними та про методику викиданння непотребу із юридичних текстів. Говорили про
те, як складати договір, про важливість
простоти у викладенні своєї позиції, адже
все геніальне — просте, як викладати свою
думку, не використовуючи довжелезних
складнопідрядних речень, та про те, що
договори можуть бути навіть у формі коміксів.
Організаційний комітет Західноукраїнської регіональної школи Legal Writing
зробив все можливе, аби провести її на
високому рівні і вже чекає на наступну зустріч.
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Нові члени
Самоврядування
Адвокатура

Перша вітальна вечірка-2018
для нових членів АПУ
13 лютого 2018 року у м. Києві
Асоціація правників України
вперше у 2018 році влаштувала
фірмову вітальну вечіркузнайомство для нових членів
у ресторані «Пивна Бочка»

Н

а заході в дружній та невимушеній атмосфері гості, як завжди,
мали нагоду отримати вітальні
пакети особисто від Президента АПУ Андрія Стельмащука
та поспілкуватися з членами Правління
Асоціації щодо мети вступу до організації, можливостей, які відкриває Асоціація
для своїх членів, подальшої співпраці та
користі, яку кожен з нових членів хоче та
може принести правовій спільноті.
Цього разу серед близько 30 учасників
зустрічі були представлені мало не всі сфери юридичної професії: юристи, адвокати,
державні службовці, студенти та науковці.
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Причини вступу до Асоціації правників
України, які озвучували нові члени, залишаються незмінними: пошук спілкування,
цікавої інформації та бажання належати до
провідної професійної спільноти країни,
«про яку знає кожен юрист».
Все більше звучало бажання брати
участь у суспільному житті та впливати

на процеси в країні, зокрема, на реформування відповідних галузей законодавства шляхом активної участі у роботі комітетів.
Долучайтеся до роботи Асоціації правників України та слідкуйте за оновленням
календаря заходів на сайті АПУ та за новинами на сторінці АПУ у Facebook!
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12 квітня 2018

III Конференція
з IT права:

#ubaITconf

Mercure Kyiv Congress
ПАРТНЕР СЕСІЇ
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