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26 лютого 2019
року у м. Києві відбулося чергове засідання
Правління
Асоціації правників
України.
Однією з тем засідання стало обговорення результатів
зустрічі з регіональними лідерами, яка
відбулася 22 лютого.
Правники планують,
що орієнтовно за півтора місяці розпочне
роботу регіональний
менеджер у Відділенні АПУ у м. Харкові.
Також члени Правління розглянули результати
пілотного проекту з бюджетної децентралізації на
прикладі Вінницької, Львівської, Одеської, ІваноФранківської областей, який виявився успішним.
У квітні відбудеться зустріч з головами комітетів і секцій та відповідальних членів Прав-

ління. Метою є обговорення можливостей фінансового партнерства у межах роботи комітетів та
шляхи залучення комітетів до GR-роботи.
Члени Правління також розглянули і затвердили фінансовий звіт АПУ за 2018 рік, проаналізували стан підготовки до ключових заходів
Асоціації.
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Андрій Вишневський

Денис Бугай та Андрій Вишневський — кандидати на посаду
Президента АПУ.
Денис Бугай — член Правління АПУ, Президент Асоціації
2013 — 2017 років, партнер VB Partners. Його кандидатуру 13 лютого
2019 року висунули одразу тринадцять членів АПУ, серед яких —
голови відділень та комітетів.
Денис Бугай свою згоду на участь у виборах Президента
АПУ підтвердив і запропонував на посаду Віце-президента АПУ
кандидатуру Артема Стоянова, члена Правління АПУ, старшого
партнера Юридичної групи LCF.
Андрій Вишневський — член Правління АПУ, адвокат, керівник Програми «Адвокат майбутнього». Його кандидатуру подав
діючий Президент АПУ Андрій Стельмащук. Андрій Вишневський
надав свою згоду на участь у виборах та запропонував на посаду Віце-президента АПУ кандидатуру Ірини Назарової, яка наразі є Головою Комітету з альтернативного вирішення спорів.
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24 травня
2019 року —
дата виборів
нового керівництва
Асоціації правників
України
Правління
Асоціації
правників України затвердило дату проведення чергового засідання Правничої
Асамблеї — найвищого колегіального органу управління
Асоціацією.
Цього року Правнича
Асамблея збереться 24 травня 2019 року у Харкові.
На засіданні члени Правничої Асамблеї оберуть нове
керівництво Асоціації — Президента, Віце-президента та
новий склад Правління АПУ.
Одночасно з оприлюдненням дати засідання розпочинається
процедура
виборів членів Правничої
Асамблеї АПУ.
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новИнИ
ОфіційнО

АПУ ЗАПОЧАТКОВУЄ ЕНДАУМЕНТ-ФОНД
Асоціація правників України
як організація, яка вже 16 років
функціонує за рахунок благодійних і членських внесків, прагне
розширити можливості для діяльності та залучити до благодійної
співпраці видатних меценатів.
Партнерство світового рівня
АПУ започатковує діяльність
ендаумент-фонду. Його особливість у тому, що благодійники
жертвують не гроші, а відсотки
від їх зберігання у банку.
Ендаументи найбільш розвинені в США — тут за їх рахунок
існують і функціонують університети і коледжі, лікарні і бібліотеки, музеї, театри, екологічні,
спортивні та інші організації.

Найбільш
відомий
ендаумент-фонд — Нобелівський, створений в кінці XIX
століття. Як і заповів Альфред
Нобель, премії вченим видаються з відсотків від прибутку його
цінних паперів, сьогодні вони
становлять не менше $1 млн.
А в ендаумент-фонді Гарвардського Університету зосереджено близько $37 млрд. Єльський університет має ендаумент $20,8 млрд, Стенфордський
та Прінстонський — $18,7 млрд і
$18,2 млрд відповідно.
Для чого АПУ ендаумент?
Ми хочемо втілювати ще
більше якісних проектів для правників. Це професійні, освітні,

ТРИВАЄ ВИСУВАННЯ
КАНДИДАТУР НА ПОСАДИ
ПРЕЗИДЕНТА ТА ЧЛЕНІВ
ПРАВЛІННЯ АПУ
Кандидатура на посаду Президента Асоціації
може бути запропонована будь-яким членом АПУ
або шляхом самовисування.
Президентом АПУ може стати особа, яка на
момент висування є членом Правління, Ревізійної
комісії або головою Відділення.
Ознайомитися із нинішнім складом Правління,
Ревізійної комісії та очільниками відділень АПУ
можна на сайті АПУ в розділі «Керівництво».
Члени Правління АПУ обираються від відділень та секцій. Кандидатура члена Правління
може бути запропонована будь-яким членом відповідного відділення чи секції або шляхом самовисування.
На засіданні Правничої Асамблеї також буде
обрано новий склад Ревізійної комісії — контролюючого органу Асоціації та Виборчої комісії,
яка відповідальна за організацію та проведення
виборів в АПУ.
Усі кандидатури мають бути подані не пізніше
23 березня 2019 року.

Більше інформації ви можете
отримати на сайті АПУ

У разі виникнення запитань
звертайтеся, будь ласка, до координатора
законопроектної роботи Ольги Лопушанської
за тел.: +380 (44) 492 88 48 або пишіть на
електронну адресу: gr@uba.ua.
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ЕНДАУМЕНТ-ПРОПОЗИЦІЯ:
ПАРТНЕРСТВО СВІТОВОГО РІВНЯ
комунікаційні заходи, розробка
законодавчих ініціатив, партнерство зі світовими правничими
організаціями, проекти розвитку громадянського суспільства,
участь у розробці реформ тощо.
Переваги ендаументу для
партнерів
За ендаументом слід у слід
ходить репутація успішної, соціально відповідальної компанії,

яка, окрім прибутку, дбає про те,
щоб залишити свій слід в історії. До ендаумент-фондів долучаються компанії, які впевнені
у своєму успіху та стабільності
на багато років уперед, тож для
ваших клієнтів це стане своєрідним знаком якості.
Запрошуємо вас долучатися
до створення фонду, який забезпечить подальший розвиток і вдосконалення всієї юридичної галузі.

ОфіційнО

ВИБОРИ В АПУ
АПУ готується до виборів керівних органів і гарантує їх проведення
за найвищими стандартами вільного та чесного волевиявлення
Асоціація правників України
традиційно дотримується принципу
самоврядності, який відображається
в самостійному визначенні напрямків діяльності та постійній кадровій
зміні керівних органів Асоціації через регулярні вибори. Ми вітаємо
демократичне висування сильних
лідерських команд кандидатів на
пост Президента та Віце-Президента
Асоціації.
Висування кандидатів триватиме до 23 березня включно.
Вибори Президента, Віце-Президента, Правління АПУ та інших
керівних органів відбудуться під час
засідання Правничої Асамблеї, яке
заплановано на 24 травня 2019 року.
Обрання членів Правничої Асамблеї
від відділень та секцій АПУ відбудеться на найближчих загальних зборах відповідного відділення або секції шляхом рейтингового голосування або шляхом заочного голосування.
АПУ вітає наявність реальної
конкуренції на майбутніх виборах
та, разом з Виборчою комісією і Се-

кретаріатом АПУ, забезпечує рівні
прозорі умови для проведення виборчих кампаній кандидатами.
Незалежно від результатів виборів, всі напрацювання кандидатів,
як активних представників правничої спільноти, будуть використані
для подальшого розвитку Асоціації з
метою ефективного виконання нею
статутних завдань.
Асоціація правників України
залишатиметься взірцем демократичності, чесності та відкритості
виборчих процедур та не допустить
застосування різного роду незаконних і неетичних методів впливу на
результати виборів, а також вчинення будь-яких дій, які можуть дискредитувати когось із кандидатів
або можуть негативно вплинути на
репутацію та діяльність АПУ.
АПУ вітає взаємну повагу кандидатів, їхніх прихильників і гарантує
проведення виборів за найвищими
стандартами вільного та чесного
волевиявлення, результат яких забезпечить можливість кращим представникам правничої спільноти проявити свої лідерські здібності і зробити значний внесок у досягнення
цілей Асоціації.
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рЕЗонанС
Самоврядування
адвокатура

Перешкоджання діяльності адвоката:
Денис Шкаровський vs НАБУ
«Дії співробітників НАБУ під
час обшуку дискредитують
нову антикорупційну
інституцію», — постраждалий
адвокат VB PARTNERS
Денис Шкаровський

25

січня 2019 року під час
проведення обшуку представниками Національного антикорупційного
бюро України було порушено права адвоката обшукуваної особи
щодо можливості надання правової допомоги.
У зв’язку з цим Асоціація правників
України 30 січня оприлюднила Відкрите
звернення щодо неприпустимості порушень
професійних прав і гарантій адвокатської
діяльності. Ми поспілкувалися з Денисом
Шкаровським, адвокатом VB PARTNERS,
щоб з’ясувати подробиці інциденту.
За його словами, 25 січня 2019 року його
викликав для надання правової допомоги
клієнт, у будинку якого працівники Національного антикорупційного бюро України
(НАБУ) проводили обшук.
Недопуск до проведення обшуку
Обшук проводили детективи НАБУ
Аршавін Т.В. і Новіков В.Г. та співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ.
Приїхавши на місце обшуку, адвокат одразу пред’явив детективам НАБУ документи,
що підтверджують його повноваження. Детективи НАБУ визнали їх достатніми для надання
правової допомоги в ході проведення обшуку.
Проте співробітники НАБУ повністю заблокували адвокату Денису Шкаровському
доступ до усіх приміщень будинку, застосо-

вували фізичну силу для перешкоджання комунікації з клієнтом.
«Незважаючи на свій обов’язок допустити адвоката для проведення обшуку на будьякій стадії слідчої дії, детективи грубо ним
знехтували», — вважає адвокат.
Обмеження можливості надання правової допомоги
Надалі детективи НАБУ визначили адвокату місце для надання правової допомоги виключно в приміщенні коридору та
оголосили Постанову про визначення місця
надання правової допомоги, яку правник
вважає незаконною.
Бланк цієї постанови був заздалегідь
надрукований співробітниками НАБУ. Відповідна табличка була розміщена на стільці
у коридорі.
«Це порушення було заздалегідь сплановане. Детектив привіз із собою надруковану
табличку «Місце надання правової допомоги» та бланк постанови «про визначення
місця надання правової допомоги». Це не
тільки порушення права особи на правничу
допомогу, а й нівелювання інституту адвокатури в цілому з боку правоохоронного органу», — переконаний адвокат.

Денис Шкаровський
Адвокат VB Partners

«Дії співробітників НАБУ під час обшуку є безпрецедентним порушенням як
права особи на отримання професійної
правничої допомоги у кримінальному
провадженні, так і професійних прав та
гарантій адвокатської діяльності. Розраховую, що порушники будуть притягнені
до відповідальності, перш за все, внутрішніми підрозділами та керівництвом
НАБУ».
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Заборона застосування технічних засобів
Після недопуску адвоката до всіх приміщень, де проводився обшук, детективи НАБУ
також безпідставно та незаконно заборонили
використання технічних засобів для фіксації
їх дій. Унаслідок цього адвокат фізично не мав
можливості фіксувати безпосередньо обшук.
Заборона адвокату використовувати технічні засоби є грубим порушенням професійних прав адвоката та обмеженням можливості надання правової допомоги.
Нанесення тілесних ушкоджень та вилучення телефону
Під час обшуку детектив НАБУ та співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ заволоділи особистим телефоном
Дениса Шкаровського, що він розцінює як
напад, вчинений з метою вилучення зафіксованих кадрів правопорушення детективів.
Напад супроводжувався застосуванням
сили щодо адвоката — заламуванням рук.
У результаті адвокат отримав тілесні ушкодження, а особистий телефон відібрали без
будь-яких пояснень. Факт нанесення тілесних ушкоджень підтверджується висновком
лікаря.

Тетяна Козаченко

Член РКГ НАБУ та Дисциплінарної комісії

«Права адвоката — це не його особисті
права. Згідно Конституції України адвокат — це єдиний інститут збереження і
дотримання прав людей».
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Самоврядування
адвокатура
Порушення недоторканості адвокатської таємниці
Окремий ризик при цьому — несанкціонований доступ до інформації, яка містить
адвокатську таємницю, адже на вилученому
детективом НАБУ телефоні знаходилися документи та інформація, які містять адвокатську таємницю, про що неодноразово наголошував адвокат.
Тож внаслідок дій співробітників НАБУ
існує обґрунтований ризик незаконного доступу до інформації та документів інших клієнтів, яким адвокат надає правову допомогу.
Порушення права особи на професійну правничу допомогу
Не допустивши адвоката до приміщень,
де проводився обшук, клієнт не мав жодної
можливості поспілкуватися з ним, отримати
консультації з правових питань.
Окрім цього, детективи НАБУ здійснили допит учасників обшуку за відсутності
адвоката, пропонуючи при цьому відмовитись від його послуг. За словами Дениса
Шкаровського, цей злочин дискредитує весь
підрозділ детективів, адже вчинив його не

рядовий, а керівник відділу детективів, який
давав накази підлеглим.
Позиція НАБУ
6 лютого 2019 року НАБУ вперше озвучило свою позицію щодо конфлікту між
працівниками Бюро та адвокатом Денисом
Шкаровським. На позачерговому засіданні
були присутні 8 з 15 членів Ради громадського контролю.
Постраждалий адвокат переповів хронологію подій 25 січня, коли до нього застосували силу працівники Бюро. Керівництво
НАБУ в особі директора, керівника підрозділу детективів та представника Управління
внутрішнього контролю на запрошення РГК
з’явилос. Артем Ситник окреслив терміни
винесення рішення — пообіцяв справитися
за 5 днів.
— Там нема що розслідувати, — сказав
директор НАБУ і попросив представника
УВК завершити службове розслідування
упродовж тижня. Директор НАБУ зазначив,
що дисциплінарна комісія дасть свої рекомендації, на основі яких він ухвалюватиме
рішення. Водночас, керівник правоохорон-

ного органу натякнув, що занадто суворого
вироку для детективів очікувати не варто.
На підтримку адвоката Дениса Шкаровського, окрім його адвоката Євгена Грушовця, прийшли представники Комітету захисту
адвокатів НААУ. Вони зазначили, що досі не
було оприлюднено офіційної позиції Бюро.
Також адвокат Віталій Наум наголосив, що
адвокати нині практично незахищені.
У підсумку засідання, Рада громадського
контролю проголосувала за те, щоб повторно
звернутися до УВК НАБУ з проханням оперативно провести розслідування. Також вирішили звернутися до НАБУ з проханням провести
роз’яснювальну роботу серед детективів, які
проводять обшуки, та представників УСО.
Наступного разу РГК збереться з цього
питання після того, як Дисциплінарна комісія зробить висновки і винесе рекомендації
щодо цієї ситуації. На наступному засіданні
планують вислухати обидві сторони конфлікту. Провести його мають встигнути до
того, як директор НАБУ ухвалить остаточне
рішення про покарання чи непокарання детективів.

ОфіційнО
ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ АПУ ЩОДО НЕПРИПУСТИМОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРОФЕСІЙНИХ
ПРАВ І ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
30 січня 2019 року Асоціація правників України як провідна правнича спільнота заявила про черговий випадок порушення правоохоронними органами права на
правничу допомогу та професійних прав і гарантій адвокатської
діяльності.
Як стало відомо, 25 січня 2019 року детективами Національного антикорупційного бюро України разом із співробітниками
Управління спеціальних операцій НАБУ під
час обшуку житлового будинку було грубо
та зухвало порушено професійні права і гарантії адвоката Шкаровського Д.О., а також
право на професійну правничу допомогу
його клієнтів.
По-перше, співробітники НАБУ повністю
заблокували адвокату, який підтвердив свої
повноваження, доступ до приміщення, де
здійснювався обшук, та застосували фізичну
силу для перешкоджання комунікації із клієнтом.
По-друге, детективи оголосили завчасно
підготовлену Постанову, якою визначили адвокату місце надання правничої допомоги, а
саме — на стільці в коридорі, де встановили

відповідну табличку. Вважаємо, що такими
діями було спаплюжено як конституційне
право на отримання правничої допомоги,
так і нещодавні зміни до КПК України щодо
обов’язковості допуску адвоката на обшук.
Внаслідок цих дій клієнт не мав жодної
можливості поспілкуватися з адвокатом,
отримати консультації з правових питань.
Внаслідок тиску з боку співробітників НАБУ
було проведено допит клієнта в якості свідка за відсутності адвоката.
По-третє, на підставі іншої завчасно
підготовленої Постанови детективи НАБУ
безпідставно та незаконно заборонили адвокату використання технічних засобів для
фіксації їх незаконних дій і фотокопіювання наданих ними документів.
По-четверте, з метою приховування
своїх протиправних дій представники НАБУ
вчинили напад на адвоката і заволоділи
його мобільним телефоном, на якому були
зафіксовані відеозаписи їх правопорушень.
У результаті нападу адвокату нанесено тілесні ушкодження (підтверджено висновком лікаря) та силою відібраний особистий телефон.
По-п’яте, на телефоні, яким незаконно
заволоділи детективи НАБУ, знаходилися

АсоціАція прАвників УкрАїни | WWW.UBA.UA

документи та інформація, що містять адвокатську таємницю, про це він неодноразово
наголошував. Відтак існує обґрунтований
ризик незаконного доступу до інформації
та документів інших клієнтів, яким адвокат
надає правничу допомогу.
Вважаємо, що наведені вище факти
однозначно вказують на порушення співробітниками Національного антикорупційного бюро України прав, гарантій адвокатської діяльності та права на професійну
правничу допомогу.
Асоціація вимагає від керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, директора Національного антикорупційного
бюро України, директора Державного бюро
розслідувань, а також Ради громадського
контролю при Національному антикорупційному бюро України провести перевірку
законності дій правоохоронців під час обшуку і притягнути до відповідальності осіб,
які зухвало порушили професійні права і гарантії адвокатської діяльності, а також право
на професійну правничу допомогу.
Закликаємо НАБУ та інші правоохоронні органи забезпечувати неухильне дотримання прав і гарантій адвокатської діяльності.
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ЗАХОДИ АПУ

П АНУ ТЕ У А Т
У ЗА ОДА АПУ
28 — 29 БЕРЕЗНЯ
17 ТРАВНЯ

15 БЕРЕЗНЯ

LVIV
BUSINESS
LEGAL
FORUM
І ФОРУМ
З МИТНОГО
ПРАВА ТА
МІЖНАРОДНОЇ
ТОРГІВЛІ

IX ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ
ФОРУМ

ПІВДЕННИЙ
ФОРУМ
З КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА

КОНФЕРЕНЦІЯ
З IT ПРАВА

22 БЕРЕЗНЯ

ХV ЩОРІЧНИЙ
ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ
«РОЗВИТОК РИНКУ
ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
В УКРАЇНІ — 2019»

X ЩОРІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ
КОРПОРАТИВНИХ
ЮРИСТІВ
(ЮРИСКОНСУЛЬТІВ)

12 КВІТНЯ

19 КВІТНЯ
6
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ЗАХОДИ АПУ

23 — 24 ТРАВНЯ
5 ЛИПНЯ

VIІ СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
ЮРИДИЧНИЙ
ФОРУМ
ВИБОРИ
КЕРІВНИЦТВА
АПУ

ЗАХІДНИЙ
ПОДАТКОВИЙ
ФОРУМ
XІІ ЩОРІЧНИЙ
ФОРУМ
З КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА

VI ВСЕУКРАЇНСЬКА
КОНФЕРЕНЦІЯ
З КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

V ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ
ФОРУМ
KYIV
ARBITRATION
DAYS 2019:
THINK BIG!

6 ВЕРЕСНЯ

VІІІ СУДОВИЙ
ФОРУМ. СУДОВА
СИСТЕМА:
ГЛОБАЛЬНА ТА
НАЦІОНАЛЬНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ

V ФОРУМ
З КОНКУРСНОГО
ПРАВА

13 ВЕРЕСНЯ
Більше заходів — на сайті Асоціації правників України WWW.UBA.UA

АсоціАція прАвників УкрАїни | WWW.UBA.UA

№1-2 (153-154) січень — лютий 2019 рокУ

7

РОКІВ З АПУ

МИ О А ПОТОЦ

И :

Я ПИШАЮСЯ ТИМ, ЩО В УКРАЇНІ УТВОРЕНО ІР-СУД

Асоціація правників
України започатковує
відзнаку «10 років
з АПУ». Ми вирішили
познайомити вас із
членами Асоціації, які
протягом 10-ти років
безперервно залишалися
та залишаються з нами

П

ерша розмова відбулася з
Миколою Потоцьким, д.ю.н.,
адвокатом, начальником відділу сприяння захисту прав ДП
«Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), членом
Апеляційної палати Мінекономрозвитку, викладачем Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів
України.
Микола Потоцький вступив до АПУ
ще у 2007 році. Правник розповів нам,
чому 12 років назад вирішив стати членом Асоціації правників України та як
змінилося професійне життя за цей час.
— Чому 12 років тому Ви вирішили
стати членом АПУ та з року в рік залишаєтеся з нами?
— До Асоціації правників України
я вступив невдовзі після завершення навчання в Академії, тоді для мене
це був шанс спілкуватися з відомими
юристами, які викликали повагу та були
зразком для наслідування. Членство
в Асоціації відкриває можливості для
отримання знань і досвіду від метрів
нашої професії. І власне це є однією з
тих причин, завдяки яким я продовжую
членство у цій спільноті.
АПУ об’єднує видатних експертів галузі: як представників приватного, так і
публічного сектора, відтак залишається
актуальною комунікативною платфор-

8

мою, на якій завжди є можливість консолідувати різні погляди щодо певної
проблеми.
— Як змінилося Ваше професійне
життя за ці роки? Які Ваші головні професійні досягнення?
— Основне коло моїх практичних та
наукових інтересів становить інтелектуальна власність. Будучи явищем багатогранним, інтелектуальна власність
дозволила мені спробувати різні сфери
діяльності: державна служба, приватна
практика, освітня, наукова та громадська діяльність. Тож наразі я поєдную
практичну та наукову діяльність у сфері
інтелектуальної власності, а також ділюся своїми практичними напрацюваннями зі слухачами Вищої школи адвокатури Національної асоціації адвокатів
України.
Власні професійні досягнення завжди складно оцінювати, і це варто робити колегам, але для мене, безумовно, важливим досягненням був захист
докторської дисертації. Крім того, на
мій погляд, важливим для підвищення
стандартів захисту прав інтелектуальної власності є робота щодо введення
до системи правової охорони інтелектуальної власності України адміністративного порядку визнання недійсними патентів на промислові зразки та корисні
моделі.
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— Чому в юридичній діяльності Ви
обрали саме напрям інтелектуальної
власності?
— Саме інтелектуальна власність
та конкурентне право завжди характеризувалися нестандартними моделями
правового регулювання та численними винятками із загальних правил. Ці
винятки, особливості та «гнучкі положення» дають можливість креативно
вирішувати питання ефективного використання у комерційній діяльності
такого нематеріального активу, як
об’єкти права інтелектуальної власності. Тож коли випала нагода пройти
практику в Державному департаменті
інтелектуальної власності МОН України, я з радістю погодився. Після завершення практики мені запропонували
пройти конкурс на вакантну посаду у
цій установі. Відтоді моє професійне
життя пов’язане з інтелектуальною
власністю.
— У 2017 році створили Вищий суд
з питань інтелектуальної власності,
проходить набір суддів. Як вважаєте,
якщо суд почне функціонувати, наскільки зміниться ситуація в нашій
країні у сфері інтелектуальної власності?
— Я пишаюся тим, що в Україні утворено ІР-суд, який підвищить стандарти
захисту прав та інтересів у цій сфері.
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придбання цього продукту, а
У першу чергу, ствотакож способи, умови та мету
рення ІР-суду вирішить
його поширення.
проблему
конфлікту
Наприклад, правовласник,
юрисдикцій у відповідних
навіть продаючи примірник
спорах (триваючий контвору, може дозволити його
флікт адміністративної та
переробку чи вільне подальше
цивільної/господарської
поширення в окремих країнах
юрисдикцій
негативно
тощо. Проте такий приклад,
впливав на ІР-сферу).
скоріш за все, буде винятком
Водночас, переконаний,
із правила: купуючи примірщо положення чинного
ник твору, ви набуваєте права
Господарського
пролише на використання цього
цесуального
кодексу
твору.
України варто доповнити
нормами, які б конкре— Інтелектуальна властизували юрисдикцію ІРність дорого коштує, за корсуду та віднесли до неї
доном люди вже давно заспори про адміністративробляють на ній цілі статки.
ні правопорушення, поЩодо України: чи так високо,
даткові, митні, трудові та
у матеріальному плані, вона
кримінальні справи. Розоцінюється й тут?
гляд таких справ судами,
— На жаль, ні. І причиною
які не спеціалізуються на
«Членство в Асоціації відкриває
тому є чимало економічних та
питаннях спорів у сфері
можливості для отримання знань
політичних проблем. Проте
ІВ, несе ризики встанові досвіду від метрів нашої професії»
хочеться з надією дивитися
лення преюдиціальних
на перспективи розвитку відфактів, які у майбутньому
носин інтелектуальної власможуть бути використані
ності в Україні. Підставами
в інших спорах.
для оптимістичного прогнозу є те, що
із використанням мережі Інтернет не
По-друге, створення ІР-суду сприяУкраїна постійно перебуває у фокусі
приділяється достатньої уваги. Поряд
тиме вирішенню проблеми строків розуваги іноземних заявників та патентоіз численними дискусіями про «складгляду відповідної категорії спорів.
власників. Так, за даними Державноність» протидіяти поширенню піратськоПо-третє, створення ІР-суду сприяго підприємства «Український інститут
го контенту очевидним залишається те,
тиме вирішенню проблеми кадрового
інтелектуальної власності» (Укрпатент)
що в країнах Європейського Союзу
забезпечення (особливо щодо регіоспостерігається тенденція до зростандоступ до піратських сайтів суттєво обнальних судів). Створення спеціалізоня кількості заявок на винаходи як за
межений, а в деяких країнах зведений
ваного суду, судді якого володітимуть
національною процедурою, так і за
до мінімуму саме завдяки технічним заспеціальними знаннями (матимуть спепроцедурою РСТ.
собам. У нас, нехай із майже двадцятиціальну освіту, а також досвід практичрічним запізненням, імплементовано
ної діяльності у якості адвокатів та/бо
— Чи маєте Ви життєвий девіз? Скаінструменти блокування сайтів, які міспатентних повірених), має наслідком
жімо, принцип, якого дотримуєтесь у
тять інформацію, що порушує авторські
підвищення рівня захисту прав.
своїй юридичній діяльності?
права. Закон України «Про авторське
По-четверте, створення ІР-суду
— Юридична практика, особливо
право і суміжні права» передбачає таку
сприятиме вирішенню проблеми врахущодо інтелектуальної власності і ще
процедуру.
вання специфіки правовідносин у сфебільш у відносинах, які складаються на
рі ІВ та застосування способів захисту
перетині приватних і публічних сфер, з
— Чи порушує людина право ІВ,
прав, притаманних лише ІР-сфері.
якими постійно пов’язана моя основна
якщо купує певний продукт, а потім
діяльність, вимагає взаємоузгодженрозповсюджує його на просторах Ін— Україна довгі роки залишаєтьня численних різноспрямованих, часто
тернету безкоштовно?
ся райським місцем для процвітання
взаємовиключних, інтересів.
— Відповідаючи на питання, яке
онлайн-піратства. У Європі дуже акЮридична наука сформувала принстосується відносин інтелектуальної
тивно борються з цією проблемою, у
цип, який має бути визначальним для
власності, завжди необхідно пам’ятати
минулому році під час Міжнародного
кожного юриста при здійсненні ним
про винятки, які є майже з будь-якого
саміту за участі 34 антипіратських орпрофесійної діяльності, і таким принциправила в цій сфері. Тож звісно, можганізацій всього світу був створений
пом є принцип верховенства права. У
на говорити про те, що названі Вами
так званий антипіратський Інтерпол.
цьому словосполученні вміщена вікодії містять ознаки порушення права інЯк у нашій країні намагаються ліквідувічна мудрість, яка може стати у нагоді
телектуальної власності. Водночас, для
вати піратство?
при вирішенні будь-якої правової проостаточної ствердної відповіді на це
— В Україні питанню протидії порублеми!
питання необхідно враховувати умови
шенню прав інтелектуальної власності
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комІтЕтИ
Самоврядування
адвокатура

«ТОВ «Еверест Істейт»
та інші проти Росії»
22 лютого 2019 року Комітет з альтернативних
вирішень спорів Асоціації правників України,
Українська арбітражна асоціація, Комітет з
процесуального права провели обговорення
арбітражного рішення та рішення Верховного
Суду у справі «ТОВ «Еверест Істейт» та інші
проти Росії»

М

одератор першої
частини
заходу
Ірина Назарова,
голова Комітету
АПУ з альтернативних вирішень спорів, керуючий партнер ЮФ ENGARDE,
разом із Сергієм Уваровим,
членом Ради Комітету АПУ з
альтернативних вирішень спорів, Генеральним секретарем
Української Арбітражної Асоціації, радником INTEGRITES,
зробили огляд «кримських»
справ.
Маркіян Ключковський,
партнер ЮФ Asters, окреслив

висновки арбітражних трибуналів щодо юрисдикції вирішувати такі спори на підставі міжнародного договору між Україною
та Російською Федерацією про
захист інвестицій.
Друга частина заходу була
присвячена темі визнання та
надання дозволу на виконання
арбітражного рішення у справі
«ТОВ «Еверест Істейт» та інші
проти Росії», модерувала яку
Олена Перепелинська, партнер та голова практики міжнародного арбітражу INTEGRITES
у країнах СНД, Президент Української Арбітражної Асоціації.

Олександр Волков, заступник Голови Комітету АПУ з альтернативних вирішень спорів,
старший юрист Asters, розповів
про визнання і надання дозволу на виконання арбітражного
рішення у цій справі на території України, а Олександр Друг,
партнер Sayenko Kharenko,
член Правління Української
Арбітражної Асоціації, у свою
чергу, розповів про заходи забезпечення позову в процедурі

визнання і надання дозволу на
виконання арбітражного рішення у цій справі, включаючи питання визначення майна,
яке належить Росії на території
України, та питання судового
імунітету.
Питання, порушені доповідачами, викликали жваву
дискусію учасників заходу, зокрема, за участі осіб, які безпосередньо брали участь у тій чи
іншій якості у цій справі.

Кредитні транзакції у контексті
нового валютного законодавства
18 лютого 2019 року у м. Києві Комітет з
банківського, фінансового та страхового права
АПУ провів захід, присвячений застосуванню
нового валютного законодавства до кредитних
транзакцій з нерезидентами

У

заході взяли участь
представники Національного банку України Емал Бахтарі,
керівник проектів та
програм Департаменту відкритих
ринків НБУ, та Сергій Чечель, начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ,
які безпосередньо брали участь у
розробці нового валютного законодавства, а також представники
провідних українських банків та
юридичних фірм.

10

Модерував дискусію Андрій Нікіфоров, Голова Комітету з банківського, фінансового
та страхового права АПУ, керівник банківської та фінансової практики київського офісу
МЮФ Kinstellar.
Обговорення було зосереджено на практичних аспектах,
пов’язаних із застосуванням
нового валютного законодавства до кредитних транзакцій
з нерезидентами. Учасники
заходу мали можливість почути думку представників НБУ
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та інших спікерів щодо різних
питань, що виникають у процесі повідомлення НБУ про кредитні договори та здійснення
платежів за кредитними договорами.
Окрему увагу учасники
приділили визначенню відпо-

відності вартості запозичення
ринковим умовам, накопиченню коштів у валюті для майбутніх платежів за кредитним
договором, залученню кредиту
співпозичальниками та застосуванню е-лімітів до платежів
за поруками.
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СЕкЦІЇ
Самоврядування
адвокатура

Експертний аналіз ДТП:
європейський досвід
20 лютого 2019 року Секція судових експертів
АПУ провела круглий стіл, де обговорила
досвід Європейської асоціації експертіваналітиків ДТП (EVU) у розвитку методології
розслідування причин та обставин ДТП

І

рина Педь, координатор
Секції судових експертів,
керуючий партнер експертної групи S&D, модератор заходу, зауважила:
«Труднощі спонукають людей
не стояти на місці, а рухатися
далі. Так сталося і з нашою судовою експертизою, можливості якої обмежує держава. Сьогодні поговоримо про аналіз
ДТП та про ті нові змоги, підходи, які пропонують наші колеги
для удосконалення таких досліджень в Україні».
Олег Голубенко, адвокат,
генеральний директор експертної компанії «ДЕКРА Эксперт
Україна», детально розповів про
те, які суттєві зміни відбулися
для української експертизи.
«Разом із колегами ми створили український підрозділ Європейської асоціації експертів
з аналізу ДТП. Це дуже потужна
організація, яка сьогодні налічує більше 1200 членів. Вона

вже розширила свою роботу й
на Азію, Америку, створені національні групи у Японії, Китаї, Австралії тощо», — заявив
експерт. За словами пана Олега, галузь судової експертизи в
Україні сьогодні навіть більше
зарегульована ніж у часи СССР.
На заході був присутній
іноземний гість — Густав Касаницький, професор, експертаналітик ДТП, член правління
Європейської асоціації експертів-аналітиків (EVU), директор
Інституту судового інженерства
Жилінського університету, який
розповів про розвиненість експертного аналізу ДТП за кордоном.
«З 1967 року та до сьогодні
механізм такої експертизи у нас
зазнав лише незначних змін.
У нас все одно, хто дав завдання
провести дослідження — чи то
юридична особа, чи то фізична — усі мають рівні права для
отримання правдивої експер-

тизи. Так, коли ще Словаччина
не була у складі ЄС, то приватна
експертиза була не такою якісною. Але зараз я можу зробити
експертизу для будь-кого на
однаковому рівні. Але варто зауважити, що якщо йдеться про
дорожньо-транспортні пригоди, то експертиза повинна бути
тільки одна», — розповів пан
Густав.
Експерт-аналітик ДТП розповів про досягнення його Інституту у період з 1996 року та
до сьогодні, а також навів приклади досліджень.
«Експерт може провести
будь-які розрахунки. Бувають

дуже складні випадки, коли під
час аварії за участі двох автомобілів є 5 постраждалих, які
знехтували правилами безпеки
та були без пасків. Усі вилетіли
з машини, є жертви — дуже важливо визначити, хто був водієм,
аби за ґрати не потрапила невинна людина. Є й інші ситуації, де використовують такий
алгоритм як Monte Carlo, який
проводить складні розрахунки,
завдяки йому можна відновити
той ряд подій та дізнатися, як
було насправді. А за допомогою
програми PC-Crash можна відобразити події ДТП на відео», —
зауважив Густав Касаницький.

Комітети АПУ звернулися
до Голови Верховного Суду
19 лютого 2019 року Комітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права та Комітет з податкового та митного
права АПУ завернулися до Голови Верховного Суду Валентини
Данішевської

З

вернення стосувалося правової
позиції Верховного Суду з питання недопустимості звуження можливостей потерпілого у
межах досудового слідства, як
особи, що виступає з боку обвинувачення.
Члени рад комітетів АПУ пропонують
розглянути можливість винесення цього
питання на засідання Науково-консультативної ради при Верховному Суді для його

комплексного вирішення та забезпечення
єдності судової практики.

Ознайомитися із повним текстом
звернення можна на сайті АПУ
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Самоврядування
адвокатура

Відділення АПУ розвиваються,
децентралізуються та розширюються

22 лютого 2019 року у м. Києві відбулась довгоочікувана зустріч
керівництва регіональних відділень Асоціації, на якій були
присутні голови десяти відділень, члени Правління, Президент
та Віце-президент АПУ

З

устріч відкрили вітальним словом
Президент АПУ Андрій Стельмащук та Віце-президент Володимир Саєнко.
«Наша Асоціація повинна бути
реально всеукраїнською, і ми дійсно нею
стали. Я бачу це по різноманіттю регіональних заходів та за результатами низки
зустрічей, проведених нами в регіонах», —

зауважив член Правління та Президент АПУ
2013 — 2017 років Денис Бугай.
Він навів кілька успішних пунктів, реалізація яких вже ефективно сприяє розвитку відділень в регіонах і АПУ загалом:
— реформа роботи Секретаріату та
розвиток напряму «Спільнота» (керівник — Вікторія Краснова). Метою напряму є поєднання в горизонтальну комуні2866

28

ЗАГАЛЬНА
КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ

38
22

кацію всіх регіонів і комітетів, щоб вони
шукали синергію між собою і активно взаємодіяли;
— фінансова децентралізація, завдяки
якій кошти, акумульовані відділеннями, залишаються на їх розвиток;
— запровадження посади регіонального
менеджера. Зокрема, вже є менеджер Західноукраїнського регіону Ольга Лотоцька,
яка на постійній основі розвиває роботу
осередка.
Член Правління та керівник програми
«Адвокат майбутнього» Андрій Вишневський зауважив, що кількість і якість регіональних відділень АПУ зростає:
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Самоврядування
адвокатура
Вікторія Краснова

Керівник напряму «Спільнота»

«Розвиток регіонів — це один з ключових напрямів розвитку нашої спільноти.
Але, якщо говорити більш глобально,
наша мета – підсилити комунікацію між
діяльністю відділень, комітетів та напряму GR для того, щоб досягати амбітних
цілей Асоціації. Переконана, що спільними зусиллями наш внесок у побудову
правової держави буде ще більш значний та вагомий».

«Динаміка розвитку мережі Асоціації правників у регіонах позитивна, і за останніх два роки ми можемо бачити, як ті
відділення, у яких було менше членів чи які існували більш
формально, сьогодні стають повнокровними гравцями в юридичній спільноті у своїх регіонах. Один з факторів, який цьому
сприяв — це той внесок, з яким я свого часу подавався в Правління АПУ — це програма «Адвокат майбутнього», яка є інструментом інвестування в регіони. Адже перший сезон цієї Програми,
зокрема, відбувався саме в регіонах».
Серед пріоритетів на наступний рік він назвав поглиблення децентралізації та автономізації відділень.
Координатор роботи відділень АПУ Катерина Пищик розповіла про особливості роботи кожного регіону, подякувала всім головам та презентувала досягнення регіонів за 2018 рік.
Одеська, Київська і Харківська області мають високі показники за
кількістю залучення нових членів, а от абсолютним лідером у цьому
напрямі стала Запорізька область. Також помітні результати із залучення нових членів у Рівненського відділення.
«Ми прагнемо проводити багато заходів. Завдяки тому, що вони
цікаві, всі намагаються з нами спілкуватися, вступати в АПУ», —
поділилися секретом залучення нових членів колишня і теперішня
очільниці Рівненського відділення Алла Філатова і Анна Лазарчук.
Виконавчий директор Асоціації Олександра Егерт презентувала результати GR-роботи АПУ та розповіла, як регіони можуть до неї
долучитися вже зараз.
Голови відділень поділилися своїми досягненнями, ідеями, розповіли, у яких питаннях діяльності відділень виникають проблеми
та пропонували конструктивні шляхи їх вирішення.
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Катерина Пищик

Координатор регіональних відділень та секцій
«АПУ — це не лише юридична спільнота столиці, це потужна організація, що
об‘єднує правників усієї країни. Наразі
активно функціонують 15 регіональних
Відділень АПУ, окрім того, п’ять відроджують свою діяльність.
Пишаємося досягненнями колег та всіляко підтримуємо їх ініціативи. 2018 рік
став плідним на різноманітні заходи та
активності, а також відзначився стрімким зростанням членства по регіонам.
Впевнені, що найближчим часом нас
чекає ще більше приголомшливих
успішних кейсів!».

Денис Бугай

Член Правління, Президент АПУ 2013 — 2017 рр.

«Перш за все, вдячний колегам, які кожен день розвивають нашу спільноту!
Децентралізація та зміцнення регіональної мережі — один з ключових
пріоритетів нашої організації. Ми плануємо відкрити повноцінні офіси у регіонах та залучити фахівців, які будуть
професійно розвивати нашу спільноту
по всій країні. І цей процес вже розпочато. Такий офіс фактично вже функціонує у Львові, на черзі — Харків».

Олександра Егерт

Виконавчий директор АПУ

«Регіональні відділення нашої Асоціації продовжують активно формувати
порядок денний правничої спільноти
в регіонах і ми готові до посилення їх
активності у відносинах з органами
місцевої влади. Взаємодія експертів з
регіонів та комітетів з галузевих питань
створить ефект синергії, що дозволить
нам підсилити нашу позицію у профільних міністерствах та відомствах».

№1-2 (153-154) січень — лютий 2019 рокУ
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вІддІЛЕння
Самоврядування
адвокатура

Львів: діалог з Верховним Судом
18 лютого 2019 року
у м. Львові відбулася зустріч
із Головою та суддями
Верховного Суду під
назвою: «Діалог
з Верховним Судом»

З

вітальними словами виступили модератор заходу Денис Бугай, Президент Асоціації правників України (2013 — 2017
років), адвокат, партнер ЮК VB
PARTNERS, Іван Городиський, директор
Школи права Українського Католицького
Університету, та Роксолана Костур, Голова
Відділення АПУ у Львівській області, партнер АО «Матвіїв і Партнери».
У зустрічі взяли участь Валентина Данішевська, Голова Верховного Суду, Дмитро
Гудима, суддя Великої Палати Верховного
Суду, Ігор Олендер, суддя Касаційного ад-

міністративного суду у складі Верховного
Суду, Лариса Рогач, суддя Великої Палати
Верховного Суду, та Наталія Антонюк, суддя Великої Палати Верховного Суду.
Під час зустрічі правники обговорили
роль нового Верховного Суду в судочинстві,

правові позиції Верховного Суду в окремих
категоріях справ. Всі учасники зустрічі активно висловлювати свою думку, ставили
питання та ділились ідеями. Зустріч виявилася плідною та отримала найкращі відгуки
від її учасників.

Ролі учасників судового процесу:
круглий стіл у Чернівцях
7 лютого 2019 року відбувся
круглий стіл Відділення АПУ
в Чернівецькій області, під
час якого мова йшла про ролі
учасників судового процесу

З

вітальним словом до гостей
звернувся модератор заходу Петро Поляк, керуючий партнер АО
«Поляк і Партнери».
На початку дискусії розбиралися з етичними аспектами обстоювання
прав та законних інтересів сторін. Учасники обговорювали питання статусу адвоката
та того, яким він повинен бути в очах суддів і прокурорів. Адвокат Олександр Ноцький зазначив, що адвокат повинен добре
знати процес, вміти аргументувати та донести до суду свою позицію, бути наполегливим і принциповим.
Також під час обговорення прозвучали
думки суддів, прокурорів та адвокатів, що
під час спільної роботи усі повинні поважати один одного, дотримуватися професійної етики, бути толерантними. «Права
адвоката, судді та прокурора мають бути
рівні», — зазначив Михайло Іванча.

14

На думку Юрія Григорчука, голови Глибоцького районного суду Чернівецької області, порядність, професійність, чесність
учасників судового процесу залежить від
голови суду. Наступним для обговорення
було питання розмежування функцій державного обвинувачення, захисту та суду.
Щодо цього Володимир Міцней зазначив, що відношення суду має бути неупередженим, незалежно від досвіду роботи адвоката. У судді буде авторитет тоді,
коли він буде поважати усі сторони. Олек-
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сандра Луців, в.о. голови Новодністровського міського суду Чернівецької області,
також поділилася думками щодо порушених питань.
Під час обговорення між учасниками
круглого столу розгорілися справжні дебати.
У кожної сторони була своя аргументована
думка, яку учасники активно висловлювали
та доводили. На завершення зустрічі колеги
знайшли спільний консенсус та подякували
один одному за цікавий, ґрунтовний і плідний діалог.
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вІддІЛЕння
Самоврядування
адвокатура

Електронний суд:
перші результати роботи
21 лютого 2019 року Відділення Асоціації
правників України в Харківській області
провело захід з обговорення переваг та
недоліків у роботі системи «Електронний суд»
нний цифровий підпис. Після
реєстрації користувач зможе
вільно слідкувати за рухом своєї
справи та має можливість подавати процесуальні документи
в будь-який час незалежно від
часу роботи суду.
Також спікер зазначила, що
зараз триває процес розробки та
прийняття єдиного документа —
Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну
систему, яке буде регулювати
роботу системи «Електронний
суд».
Наступним доповідачем виступила Ольга Білова, суддя
Харківського окружного адміністративного суду, яка розповіла про практику користування
системою «Електронний суд» в

Харківському окружному суді.
Суддя розповіла про переваги
та зручності роботи в системі, а
також зазначила, що наразі громадяни мають вибір: подавати
позов в електронному вигляді
або, як і раніше, в паперовому.
Історію зародження самої
ідеї створення в Україні системи «Електронний суд» та шлях
від ідеї до введення в роботу
першої тестової версії висвітлив
Олександр Ригін, заступник
Керівника апарату Харківського
апеляційного суду. Олександр

36
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брав участь у підготовці суддів
та працівників апарату суду до
роботи із системою «Електронний суд». Спікер зауважив, що
на даному етапі розвитку нашого суспільства важливо зробити систему доступною та зрозумілою для всіх користувачів.
Щодо технічних проблем використання системи, Олександр
навів аналогію з електронними
деклараціями, які на першому
етапі роботи також мали безліч
проблем, але наразі працюють у
нормальному режимі.

29 травня 2018 р., №21-22 (623-624) Юридична Газета


О

бговорення проходило у конференцзалі Karazin Business
School та розпочалося з вітального
слова Інни Пустовалової, члена Ради Відділення Асоціації
правників у Харківській області,
секретаря судового засідання
Господарського суду Харківської
області.
Наталія Малишкіна, головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності судів та судової статистики
Територіального
управління
ДСА України, розповіла, що нині
система «Електронний суд» працює в тестовому режимі. Для
реєстрації в системі особа має
обов’язково отримати Електро-
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ВІТАЄМО ТРЕТЮ СОТНЮ
АДВОКАТІВ МАЙБУТНЬОГО!
Андрій Вишневський

Цього року ми отримали 569
анкет з усіх регіонів України
(включно з анкетами кримських
адвокатів, які провадять
адвокатську діяльність на
території, підконтрольній Україні),
70% з яких — і це для нас
надважливо — з-поза меж Києва

Керівник Програми

«Адвокат майбутнього» — це «Кремнієва долина» української адвокатури. Лише ретельна робота з відбору,
зрощування та ціннісного єднання нового покоління
адвокатури неминуче призведе через певну кількість
років до етичної і технологічної революції у правничій
спільноті, а отже — до реального утвердження верховенства права та справедливого правосуддя».

Н

а жаль, цього року не вдалося відібрати жодного учасника з Чернігівської та Чернівецької областей.
Натомість адвокати зі Львівської,
Одеської та Харківської областей
продемонстрували найкращий рівень підготовки, навіть порівняно зі столицею. Відібрано 100
адвокатів для участі у третьому сезоні Програми:
51 жінку і 49 чоловіків. 99 кандидатів включені
до резервного списку. Чотирьом кандидатам запропоновано продовжити діалог з організаторами Програми для обговорення можливостей
долучення до неї у якості експертів.
Дякуємо усім кандидатам за ентузіазм та
творчість у роботі над заявками на участь у Програмі!

Денис Бугай

Співініціатор Програми «Адвокат майбутнього»
«Час швидкоплинний. Рівно три роки тому Андрій Вишневський та Артем Стоянов були в Канаді, де проводили
перші зустрічі щодо ініціативи «Адвокат майбутнього». А
сьогодні вже третя сотня розпочала навчання. Спільнота
АМ росте! Конкурс, як і в попередні роки, був складним.
Особливість цього року — максимально якісне представництво з усіх регіонів! Дуже приємно, що колеги, яким не
вдалося потрапити на попередні набори, роблять це знову. Дякую вам за наполегливість!»

Андрій Стельмащук

Президент Асоціації правників України
«Мені приємно спостерігати за формуванням потужної
спільноти агентів змін. Я вірю в те, що саме адвокати
майбутнього визначатимуть порядок денний реформ в
нашій країні. А етика та мораль ляжуть в основу нових
стандартів у професії, які диктуватимуть лідери нової
формації».

КАРТА УЧАСНИКІВ
ІІІ СОТНІ
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Legal Writing: про аналіз та
написання юридичних текстів
Програма «Адвокат майбутнього»
розпочала новий рік прем’єрою
п’ятого за рахунком навчального
модуля

У

січні 2019 року в
місті Києві програма «Адвокат
майбутнього»
провела перший
тренінг на тему «Аналіз та написання юридичних текстів»
для адвокатів — випускників
Програми з першої та другої сотень. Тренінг пройшов у співпраці та за підтримки Посольства
США в Україні.
Написання
юридичного
тексту вимагає поєднання навичок аналізу та письмової комунікації. Як правильно організувати процес аналітичного
мислення і відобразити його за

допомогою мовних засобів —
таким було завдання тренінгу
«Аналіз та написання юридичних текстів».
Тренеркою стала Оксана
Колумбет. Вона як учасниця
програми JFDP фонду Фулбрайта в 2001 — 2002 роках працювала в Юридичній школі Пітсбургського університету над розробкою навчальних програм та
матеріалів з юридичної англійської мови для вузів України.
Експертами заходу виступили Пітер Ярош, радник з
правових питань Департаменту
юстиції США в Посольстві США
в Україні, Вікторія Мітько, го-

Якщо правники не вміють мислити і писати
однією мовою, зрозумілою до того ж їх
клієнтові, деконструювати норми на елементи,
виокремлювати факти і співставляти між собою
одне з іншим, правосуддя починає нагадувати
будівництво Вавилонської вежі

КОМЕНТАР УЧАСНИКА
«Дуже болісно розуміти, що, виявляється, більше 10 років практики
я писав процесуальні документи не просто без власного стилю, а з
порушенням всіх логічних норм побудови тексту. Виявилося, що перед тим, як написати юридичний документ, ми маємо зробити аналіз
норми! Шкода, що цьому не вчать в юридичних школах України»

лова правління Громадської
організації «Об’єднання адвокатів, які надають БПД», Андрій
Орлеан, д.ю.н., керівник програми «Права людини у досудовому розслідуванні» Експертного центру з прав людини та
Сергій Гончаренко, к.ю.н., експерт програми «Адвокат майбутнього», професор, завідувач
кафедри прав людини, міжнародного та європейського права
Академії адвокатури України.
Під час триденного тренінгу
учасники дізнавалися, як логіч-

на структура тексту залежить
від структури норми, як ми
сприймаємо та опрацьовуємо
інформацію, вивчали формати
тексту-аналізу, дізнавалися, які
елементи впливають на структуру тексту, та що ми можемо спростувати і як наводити
контраргументи.
З початку року вже пройшло три таких тренінги для
випускників Програми. Щойно
відібрана третя сотня адвокатів пройде цей тренінг у якості
окремого модулю Програми.
КОМЕНТАР УЧАСНИКА

«Я навмисно написання деяких документів відклала на наступний
тиждень в надії, що приїду після тренінгу і напишу їх швидко, доступно
і якісно! Але я не могла подумати, що застосування всіх інструментів,
які ми отримали на тренінгу, будуть вимагати стільки зусиль та часу!
Відмовлятися від своїх «поганих» звичок в юридичному письмі — боляче. Але той результат, який ми отримаємо, вартий цих зусиль»

Програма «Адвокат майбутнього» — дієва мережа адвокатів, що об’єднує лідерів думок адвокатури, які надають правничу допомогу відповідно до найвищих
етичних стандартів, є агентами змін у суспільстві та лідерами у професійній спільноті.
Програма «Адвокат майбутнього» була започаткована у 2016 році і вперше реалізована у межах проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні»,
що виконувався Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги. Наразі
вона впроваджується і розвивається за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Громадською організацією «Адвокат майбутнього»
у партнерстві з Асоціацією правників України та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів БПД.
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ЛІГа СтудЕнтІв

IV Всеукраїнської школи з права
інтелектуальної власності

16 — 17 лютого 2019 року
в місті Києві уже вдев’яте
відбулася істинно легендарна
для всіх студентів —
любителів інтелектуальної
власності подія —
IV Всеукраїнська школа
з права інтелектуальної
власності

З

ахід відбувся у стінах Касаційного
господарського суду, зібравши допитливих учасників з усієї країни.
Програму першого дня школи
відкрила Аліна Подоляк, адвокат
Eterna Law, яка розповіла учасникам про те,
як бізнеси використовують торговельні марки конкурентів для просування своїх товарів
і послуг в Інтернеті, та як від цього захиститися. Школа продовжилася виступом про
особливості правового регулювання добре
відомих торговельних марок, який підготувала юрист Vasil Kisil & Partners Дар’я Ромащенко. Партнер Prima Veritas Наталія Владимирова розповіла про автоматизацію
юридичної професії та про те, як юристам
витримати конкуренцію з роботами. Тим,
як просувати свій бізнес в мережі Інтернет
і як робити це, не порушуючи законодавства
у сфері інтелектуальної власності, з учасниками поділились адвокати Sport Labs Group
Тетяна Харебава та Вероніка Збризька.
Партнер ПЮА «Дубинський і Ошарова»
Антон Коваль, побудувавши свій виступ на
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розгляді практичних кейсів та продемонструвавши учасникам приклади оригінальної продукції та виробів, що порушують
права інтелектуальної власності, розкрив
тему захисту добре відомих торговельних
марок на ринку алкогольної продукції. Виступ судді Господарського суду м. Києва
Ганни Бондаренко був присвячений змінам у визначенні розміру компенсації при
порушенні авторських прав.
«Вишенькою» на торті першого дня заходу стало моделювання IP-суду, в якому
учасники школи, попередньо отримавши фабулу справи, спробували себе в ролі
адвокатів та експертів. Натхненником та
модератором модельованого засідання виступив партнер Evris Олександр Молотай.
Готуючи свої аргументи, команди мали
змогу проконсультуватися з менторами —
радником Asters Тарасом Кислим та партнером «Дубинський і Ошарова» Вікторією
Сопільняк. Рішення у модельованій справі
виносила суддя Господарського суду м. Києва Ганна Бондаренко.
Ранок другого дня розпочала юрист
Sayenko Kharenko Алла Смородина, яка
на прикладі реальних практичних кейсів
розкрила надзвичайно цікаву тему — інтелектуальна власність у сфері реклами. Далі
говорили про те, без чого неможливо уявити роботу жодного сучасного юриста. Представники ЛІГА:ЗАКОН Ірина Петрушкевич, Марина Зелінська, Анастасія Шевченко та Олександр Попов презентували
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спеціальні інформаційні системи та технології, які компанія пропонує українським
юристам, аби зробити їхнє життя легшим.
Партнер Axon Partners Євгенія Гірєва пояснила, як регулюється діяльність інтернетпосередників та як при цьому захиститися
від порушення авторських прав. А завершилася школа креативним виступом юриста ILF Вадима Козьми, який розказав про
особливості авторського права в електронній танцювальній музиці, «приправивши»
свій виступ EDM-треками і виступами.
Дякуємо партнерам Ліги студентів АПУ:
Річному партнеру Ario, Офіційному партнеру Totum, партнеру Київського осередку
Ліги студентів АПУ Eterna Law, генеральним партнерам заходу Baker McKenzie,
Evris та ЛІГА:ЗАКОН, а також партнерам заходу Spoko Products та Buster Makes за підтримку та віру в молоде покоління юристів.
Київський осередок Ліги студентів АПУ
висловлює вдячність Касаційному господарському суду, який люб’язно відкрив
свої двері для проведення школи. Пишаємося співпрацею з кращими!
Дякуємо усім неперевершеним спікерам за безцінний час, який ви нам присвятили, за жваві виступи й дискусії, цікаві
й актуальні теми, а також нашим чудовим
розумним та допитливим учасникам, які
надихають творити круті заходи й постійно
вдосконалюватись.
До зустрічі на нових заходах! Далі —
більше!
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ЛІГа СтудЕнтІв

Медичний форум Ліги студентів АПУ
16 лютого 2019 року на базі
Полтавського юридичного
інституту Національного
юридичного університету
імені Ярослава Мудрого за
ініціативи Полтавського
осередку Ліги студентів
АПУ спільно з юридичною
компанією «Медичне право»
пройшов Медичний форум

М

едичний форум 2019 розпочався з урочистого відкриття,
де зі словами привітання до
присутніх звернулися голова
Полтавського осередку Ліги
студентів АПУ Антон Дігтяр та директор
Полтавського юридичного інституту НЮУ
імені Ярослава Мудрого Олександр Лемешко.
Першим спікером форуму виступила
керуючий партнер АО «Мед-Лекс», доктор
юридичних наук Ірина Сенюта, яка розповіла про актуальні питання і проблеми медичного права крізь призму судової практики. Зокрема, вона досить детально розкрила питання захисту персональних даних
пацієнтів.

Наступний спікер, Віталій Пашков,
доктор юридичних наук, професор, присвятив свій виступ питанням правового регулювання національної служби крові. Виступ
Наталії Гуторової, доктора юридичних
наук, професора, було присвячено темі обігу
фальсифікованих лікарських засобів та правовим наслідкам, що в результаті настають,
зокрема, з огляду на аналіз практики національних і міжнародних судових установ.
Далі слово мала Світлана Кузьменко,
адвокат, директор Юридичної компанії
«Медичне право», яка розкрила багато нагальних питань у сфері медичного права
України. Спікер детально розповіла про
порядок, умови діяльності та ліцензування
фармацевтичних закладів, а також про про-

блеми в реалізації права особи на охорону
здоров’я.
Завершальною доповіддю Медичного форуму стала розповідь Олександра
Лемешка про те, як можна захистити свої
права у сфері медицини. Цей виступ ґрунтувався на аналізі судової практики Європейського суду з прав людини та був корисним
як звичайним громадянам — потенційним
пацієнтам закладів охорони здоров’я, так і
професійним медичним працівникам. Після цього відбулось урочисте закриття школи.
Організаційний комітет Медичного
форуму 2019 висловлює щиру вдячність
усім, хто долучився до заходу і став його
невід’ємною частиною!

VII Зимовий З’їзд Ліги студентів АПУ
Команда Ліги студентів
повернулася із
VII Зимового з’їзду із багажем
позитивних емоцій і спогадів
та поспішає поділитися з вами
незабутніми враженнями
VII Зимовий з’їзд зібрав майже 50 студентів-правників з усієї країни в одному
місці.
Наша подорож розпочалася з таємничого міста Львова, де було проведено продуктивне засідання Розширеного Правління
Ліги. Учасники розглянули підсумки піврічної діяльності організації. На засідання завітали гості з Асоціації правників України.
Серед учасників заходу були координатор Ліги студентів АПУ Наталя Єрмоленко
та керівник напряму «Спільнота» АПУ Вікторія Краснова, яка провела змістовний
майстер-клас щодо організації масштаб-

них заходів. Уже увечері студенти прибули
до Славського, де поселились у затишних
дерев’яних будиночках і разом відпочили за
смачною вечерею.
Наступний день видався насиченим та
активним. Ми від душі накаталися на лижах,
сноубордах та санках по засніжених спусках
та, звичайно, зробили безліч фото чарівної
гірської природи. А після довгої холодної
прогулянки зібралися у велику компанію та
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весело провели зимовий вечір: брали участь
у конкурсах та ділилися незабутніми відчуттями і враженнями від подорожі.
Останній день нашої поїздки для багатьох був сумним, адже не хотілось прощатись із друзями та залишати неймовірну
красу природи Карпат. Проте кожен на згадку забрав із собою море незабутніх спогадів
та емоцій, яких вистачить до нашої наступної зустрічі!
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новІ ЧЛЕнИ

Ласкаво просимо до АПУ!
Вечірка для нових членів
19 лютого 2019 року Асоціація правників
України (АПУ) провела черговий прийом
для нових членів «Ласкаво просимо до
Асоціації!»

Н

еформальні зустрічі з правниками, які щойно
вступили до Асоціації, вже стали традицією. Тому
мета таких заходів залишається незмінною: представити правникам діяльність Асоціації, почути їх
відгуки та сподівання щодо членства в організації,
познайомити з керівництвом і працівниками Секретаріату, а
також один з одним.
«Ми вас вітаємо в родині АПУ та сподіваємося бачити активними учасниками наших заходів і проектів. Кожен з вас цікавий та унікальний фахівець, тож не стійте осторонь, а включайтеся активно в життя спільноти», — зазначила Олександра
Егерт, виконавчий директор АПУ.
У свою чергу, представники Секретаріату презентували
учасникам напрями діяльності та розповіли, як від слухача на
заходах Асоціації можна стати спікером.
«Багато людей, які стають членами АПУ, кажуть, що хотіли б виступати на комітетських заходах в АПУ у ролі експертів. Саме для досягнення цієї мети я розробила так звану дорожню карту. Перший крок — стати членом нашої спільноти.
Вважайте, що цей пункт ви вже виконали. Далі — прояв ініціативи з вашого боку. Повідомте нам, з якими темами ви готові
виступити, озвучте свої ідеї. Після цих двох кроків «машина»
Асоціації почне працювати. Все у ваших руках, а ми завжди
підтримаємо вас у будь-яких правничих починаннях у межах
АПУ», — мотивувала гостей Вікторія Краснова, керівник напряму «Спільнота».
«Активна участь у комітетах зможе розкрити ваші лідерські
якості, ораторські таланти та покращити навички комунікації.
Просто напишіть мені, і ми долучимо вас до нашої діяльності.
Також ви просто можете брати участь у засіданнях у якості учасника та вступати в дискусії. Ласкаво просимо!» — зауважила координатор комітетів та форумів АПУ Марія Копиця.
Закликала до співпраці нових членів АПУ й Катерина Пищик, координатор регіональних відділень та секцій: «АПУ —
це не лише столиця, це потужна організація, що об’єднує правників всієї країни. Наразі активно функціонують 15 регіональних відділень АПУ, окрім того, 5 відроджують свою діяльність.
Впевнені, що у межах їх роботи ви зможете максимально розкрити свій потенціал, почерпнути корисні практичні навички
та розширити коло знайомств. Тож якщо ми досі не знайомі,
мерщій пишіть мені або телефонуйте, разом ми зможемо втілити усі ваші професійні побажання та очікування».
Кожен учасник розповів про себе та про свої наміри участі
в організації, а також отримав вітальний пакет.
Під час кава-паузи учасники мали змогу познайомитися
один з одним, обмінятися думками та контактами для подальшого спілкування.
Якщо ви ще не є членом АПУ, то ми з нетерпінням чекаємо
саме на вас!
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З початку року до Асоціації
правників України приєдналося
126 членів та 78 кандидатів.
Пропонуємо ознайомитися
з переліком нових членів
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Адреса: вул. Хрещатик, 6,
2 поверх, м. Київ, 01001
Телефон/факс:
+380 44 492-88-48
Е-mail: info@uba.ua
Web-site: www.uba.ua
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