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Президент АПУ визначив пріоритети діяльності на найближчі шість місяців. Серед них він
назвав реформування системи виборів через зміни в Статуті, наголосив на розвитку регіональних

ний радник.
Також правники затвердили Комісію з напрацювання змін до Статуту АПУ, яка має сформувати можливі моделі проведення виборів керівних
органів Асоціації, вивчити досвід проведення
виборів керівних органів у закордонних і міжнародних організаціях, запропонувати план обговорення концепції внесення змін до Статуту з
підрозділами Асоціації та підготувати комплексні
зміни до Статуту.

відділень та посилення комунікації з членами
Асоціації.
Денис Бугай також підкреслив необхідність
активно співпрацювати з молодими членами
спільноти та розвивати лідерський потенціал.
Серед пріоритетів на найближчі шість місяців
Асоціації стоїть і питання реформування вищої
юридичної освіти, зокрема широке експертне обговорення концепції, запропонованої Міністерством юстиції.

PRO BONO

з корпоративного
8-9
права

український
юридичний
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6 червня 2019 року у м. Києві відбулося перше
засідання нового складу Правління АПУ під головуванням Дениса Бугая, Президента АПУ.
Члени Правління обговорили формат роботи
на наступні два роки. Також вони деталізували та
розподілили обов’язки між собою за напрямами
діяльності та визначили процедуру виборчої кампанії у відділеннях АПУ.
Члени Правління затвердили склад Комісії
АПУ з питань членства. Відтепер до неї входять:
— Ірина Павленко, First Chair Legal, юристка;
— Родіон Тесля, група компаній ПРАТ «Миронівський хлібопродукт», керівник відділу міжнародних корпоративних зв’язків;
— Максим Бугай, TNT Ukraine & Eastern
Europe Associates (FedEx Corp), старший юридич-
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ТАНДЕМ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ОРГАНІЗУВАВ ХУДОЖНЮ
ВИСТАВКУ
За ініціативи адвокатських об’єднань «Брати
Попко і Партнери» та S.T.Partners в Історичному
музеї відбулася художня виставка «Київська весна», що зібрала роботи 10 українських художників: Артема Андрійчука, Олександра Вутянова,
Тетяни Діденко, Марії Полякової, Оксани Свіжак, Оксани та Панаса Титенків, Олени Яковенко.
«Весна залишила незабутній слід у картинах
творців», — прокоментувала назву ініціативи кураторка виставки Тамара Семик.
Світлана Трофимчук, керуюча партнерка АО
S.T.Partners, зазначила: «Особисто для мене допомога митцям — це глибоко особисте. Розумію, як
складно зараз творчим людям, зважаючи на ситуацію в Україні. Ось це і є покликання моєї душі,
справа честі й одночасно хобі нашої команди —
підтримувати художників».
Сергій Тюрін, керуючий партнер АО
S.T.Partners, підкреслив, що метою проєкту є
об’єднання людей для спілкування, засноване на
любові до прекрасного: «S. T. Partners багато сил
вкладає у допомогу митцям в Україні. Виставка
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стала поштовхом для знайомств, нових проєктів,
співпраці між художниками і тими, хто зацікавлений у розвитку мистецтва в Україні».
Вадим Попко, керуючий партнер АО «Брати
Попко і партнери», розповів про створення ініціативи і бажання просувати українські таланти та
підкреслив, що це лише один із запланованих заходів: «У нас багато цікавих ідей та колаборацій —
приємно усвідомлювати, що інтерес до подібних
заходів у Києві лише зростає, адже попит, як відомо, розвиває пропозицію. У планах ще розвиток
освітніх проєктів, та поки хочемо забезпечити
стабільність тих, що вже існують».
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Спільна заява представників судової
влади щодо ситуації в судовій системі
Шановні колеги!
Повідомляємо, що голови Верховного
Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради
суддів України, Державної судової адміністрації України, ректор Національної школи суддів України зробили спільну заяву
щодо ситуації в судовій системі.
Відповідно до цієї заяви зміни до Конституції України від 2 червня 2016 року
(щодо правосуддя) та нова редакція Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечили низку позитивних змін,
зокрема:
— посилення незалежності судової
влади;
— усунення політичного впливу на кваліфікаційні та дисциплінарні процедури
щодо суддів;
— посилення ролі органів суддівського
врядування і самоврядування: Вищої ради
правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, Ради суддів України;
— розширення можливості для правників з-поза меж судової системи брати
участь у конкурсних процедурах до Верховного Суду, вищих спеціалізованих та апеляційних судів;
— закріплення на законодавчому рівні
фінансових гарантій для суддів.
Конституційною вимогою стало також
оцінювання суддів за критеріями компетентності, доброчесності та професійної
етики. У зв’язку із цим кваліфікаційне оцінювання пройшли 2 701 суддя, триває
кваліфікаційне оцінювання щодо 2 586
суддів.
Водночас за цей період понад 2 000
суддів були звільнені з посад, що суттєво

вплинуло на укомплектованість судів та
здатність у розумні строки забезпечувати
неупереджений і справедливий розгляд
справ. Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю
суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, які здійснюють правосуддя, становить менше 60 % від штатної
чисельності. Унаслідок цього порушується
право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя. Залишається
невирішеною проблема суттєвої різниці у
винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, зокрема з незалежних від них причин.
Такий стан справ спричинений тривалістю процесу кваліфікаційного оцінювання та одночасним проведенням двох конкурсів до Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду і Вищого суду з питань
інтелектуальної власності, поточним добором кандидатів на посаду судді для проходження навчання в Національній школі
суддів України.
Вирішення кадрових проблем у системі
правосуддя значно ускладнюють і тривалі
спроби блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснюються як у судовий, так і в позасудовий
спосіб.
З огляду на зазначене голови Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
Ради суддів України, Державної судової адміністрації України, ректор Національної
школи суддів України за результатами засідання Комунікаційного комітету системи
правосуддя вважають, що першочергове
завдання всіх органів суддівського вря-

дування — домогтися суттєвих і негайних
зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем у системі правосуддя.
Із цією метою рекомендовано:
— ВККСУ у стислі строки (1-2 місяці)
оголосити і провести конкурси на зайняття вакантних посад у місцевих (окружних)
судах для кандидатів на посади суддів, які
пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, а
також у судах з кадровим дефіцитом 50 %
і більше;
— ВРП, ВККСУ, ДСА України впродовж
ІІІ-ІV кварталів 2019 року завершити переведення суддів до апеляційних, а також до
новостворених місцевих (окружних) судів;
— ВККСУ розглянути можливість прискорення проведення кваліфікаційного
оцінювання. За потреби внести зміни до
Положення про порядок та методологію
кваліфікаційного оцінювання, показники
відповідності критеріям кваліфікаційного
оцінювання та засоби їх встановлення. У
пріоритетному порядку провести кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень;
— ДСА України з огляду на зміни у процесуальному законодавстві визначити в
порядку, передбаченому статтею 19 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів»,
оптимальну кількість суддів в апеляційних
і місцевих (окружних) судах. Прискорити
отримання результатів дослідження з значення навантаження на суддів та їх затвердження Радою суддів України;
— ВККСУ при здійсненні заходів щодо
переведення суддів до новостворених
окружних (місцевих) судів керуватися тимчасовою чисельністю суддів, погодженою
ВРП.

Запропонуйте кандидатуру лауреата Почесної
відзнаки АПУ «За честь та професійну гідність»!
Асоціація правників України пропонує вам висунути кандидатуру
визначного юриста на нагородження Почесною відзнакою
«За честь та професійну гідність» 2019 року.
Подання може зробити будь-який член Асоціації правників України не
пізніше 10 вересня 2019 року.
Номінаційна анкета
та деталі:
Форму подання ви зможете знайти на
сайті АПУ або отримати, надіславши листа
на адресу: pr@uba.ua. Контактна особа —
Гаяне Удовенко.
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Вітаємо нове керівництво
Асоціації правників України!

24 травня 2019 року у м. Харкові на ХVІІ черговому засіданні
Правничої Асамблеї Асоціації правників України було обрано
нове керівництво організації

Б

ільшістю голосів Президентом на
наступні два роки обрано Дениса Бугая, Віцепрезидентом став
Артем Стоянов.
Відповідно до Статуту Президент АПУ 2017 — 2019 років Андрій Стельмащук представив Річний звіт організації
2018 — 2019 років та звіт Президента та
Віцепрезидента АПУ за два роки діяльності. «Ми зробили величезний крок вперед.
І я хочу подякувати кожному члену нашої
спільноти за те, що долучалися до дискусії
на важливі теми. Також хочу подякувати
усім керівникам регіональних відділень,
керівникам комітетів, секцій, Піклувальній
раді, Правлінню АПУ та Секретаріату за те,
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що ви почали реалізовувати ту програму,
яка була заявлена мною у 2017 році, і я впевнений, буде продовжувати реалізовуватися
і надалі», — зазначив Андрій Стельмащук.
Правнича Асамблея Асоціації правників
України вирішила затвердити річний звіт
Президента і Віцепрезидента, а також Річний звіт Асоціації правників України.
Звіт Ревізійної комісії представляв
Леонід Антоненко, її голова, який зазначив, що Ревізійна комісія провела перевірку звіту, балансу Асоціації та відповідності
бухгалтерської звітності Асоціації за зазначений період. «Порушень не виявлено, подані документи відповідають дійсності», —
наголосив він.
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Найвищий орган управління схвально
оцінив роботу Асоціації та її керівництва,
затвердивши всі подані звіти.
На розгляд членів Правничої Асамблеї
також було винесене питання щодо внесення змін до Статуту Асоціації правників
України, ініціатором якого виступив Володимир Павленко. Зокрема, він зазначив,
що вибори до керівних органів АПУ зараз
можна організовувати через електронне голосування.
«Система виборів Президента АПУ через делегатів давно себе дискредитувала,
хоча дискусійним залишаються питання
вибору процедури головування за членів
Правління», — зазначив він.
Пропозицію у той день не підтримали. Члени Правничої Асамблеї порадили
питання доопрацювати, зокрема, надали
доручення Правлінню підготувати проєкт
змін до Статуту щодо проведення виборів
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керівних органів АПУ шляхом прямого голосування на наступне засідання Правничої
Асамблеї.
Ще одним питанням порядку денного було внесення змін до Положення про
Ревізійну комісію, доповіла з цього питання Олександра Егерт, виконавча директорка АПУ. Правнича Асамблея вирішила
внести зміни до Положення про Ревізійну
комісію.
Найбільш очікуваним питанням порядку
денного стало обрання нового керівництва —
Президента, Віцепрезидента, членів Правління АПУ, а також нового складу Ревізійної
комісії Асоціації. Результати виборів нового
керівництва АПУ на 2019 — 2021 роки було
оголошено увечері під час Президентського
прийому Асоціації правників України.
До нового складу Правління увійшли:
— Олена Зеркаль, заступниця Міністра
закордонних справ України з питань європейської інтеграції (від Секції державних
службовців);
— Роксолана Костур, адвокатка АО
«Матвіїв і партнери» (від Відділення у
Львівській області);
— Володимир Кравчук, суддя Верховного Суду (від Секції суддів).
— Володимир Марченко, президент
Нотаріальної палати України (від Секції нотаріусів);
— Ростислав Матяш, член Правління АТ
«Укрсоцбанк» (від Секції юрисконсультів);
— Ярослав Огнев’юк, партнер ЮФ «Саєнко Харенко» (від Відділення в м. Києві).
— Ольга Просянюк, керуюча партнерка
АО AVER LEX (від Секції адвокатів та практикуючих правників);
— Андрій Романчук, керуючий партнер
ЮК «Моріс Ґруп» (від Відділення в м. Києві);
— Ігор Свечкар, партнер ЮФ «Астерс»
(від Відділення в м. Києві);
— Владислав Соколовський, керуючий
партнер АК «Соколовський і Партнери» (від
Відділення в м. Києві);

— Сергій Удовиченко, голова АО «Удовиченко і партнери» (від Відділення в Рівненській області);
— Юліан Хорунжий, старший партнер
ЮФ «Аріо» (від Відділення в м. Києві).
— Максим Шевердін, доцент Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого, керуючий партнер АО
«Шевердін і партнери» (від Секції науковців
та освітян).
Також відповідно до Статуту Асоціації,
три особи стають членами Правління за посадою — Президент, Віцепрезидент та Президент у відставці. Загалом до Правління
входять 16 осіб.
До складу Ревізійної комісії увійшли:
— Леонід Антоненко, позаштатний
радник ЮФ «Астерс», депутат Київської
міської ради, голова постійної комісії Київради з питань власності;
— Дмитро Остапенко, радник АО «Кролевецький та Партнери»;
— Злата Симоненко, партнерка, виконавча директорка АО «Солодко і партнери».
До Виборчої комісії АПУ обрані:
— Дмитро Каба, Юридична група LCF,
адвокат;
— Дмитро Шаповал, Law Firm Glagos,
керуючий партнер;
— Юрій Сергєєв, керуючий партнер АО
«Юридичне бюро Сергєєвих»;
— Юрій Піта, партнер ЮФ «Хоменко
Піта та Партнери»;
— Вікторія Лисун, адвокатка АО «Юридична компанія «АРЕС»;
— Микита Нуралін, член Ради Комітету
АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права, адвокат VB PARTNERS;
— Анастасія Глущенко, директор з
маркетингу ADER HABER;
— Віктор Грабовський, молодший
юрист АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
— Микола Соколов, юрист АО «ЮФ
Аріо».

РІЧНИЙ ЗВІТ
АСОЦІАЦІЇ
Пропонуємо до вашої уваги Річний звіт Асоціації. Ми активно
зростаємо і набираємо обертів:
минулий рік був плідним на здобутки! У нашій спільноті вже
7 300 членів!
Серед основних досягнень:
— Провели 284 засідання профільних
комітетів АПУ.
— П’ять регіональних відділень АПУ
відновили свою роботу у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській,
Чернівецькій областях.
— Започаткували нові івенти, серед
яких: SOFT SKILLS WORKSHOP, UBA RunClub
тощо.
— Висловили 18 публічних позицій.
— Продовжили співпрацю із Проєктом
Європейського союзу «Право-Justice»,
українським представництвом міжнародної антикорупційної мережі Transparency
International та проєктами Ради Європи
«Підтримка виконання Україною рішень
Європейського суду з прав людини» та
«Підтримка впровадженню судової реДИНАМIКА
РIЧНИЙ ЗВIТ
форми в Україні».
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Найактивніші комітети за кількістю заходів
2018 РІК

2019 РІК

Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального права,
Комітет з податкового та митного права,
Комітет з інтелектуальної власності,
Комітет з конкуренційного права,
Комітет з процесуального права

Комітет з кримінального та кримінальнопроцесуального права, Комітет з цивільного,
сімейного та спадкового права, Комітет з
фармацевтичного права, Комітет з питань
телекомунікацій, інформаційних технологій
та Інтернету, Секція судових експертів
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

АВА: підсумки триденного
візиту в Україну

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

П

21 — 23 травня 2019 року представники
делегації Американської асоціації
юристів (American Bar Association, ABA)
здійснили триденний візит до України,
в межах якого вони провели зустрічі з
суддями Верховного Суду та зустрілися
зі студентською молоддю, взяли участь
у круглому столі з питань регулювання
правничої професії та етики

ід час візиту до Верховного Суду
представники АВА взяли участь
у круглому столі, на якому обговорили сучасні виклики правосуддя та обмінялися досвідом
суддівської практики.
Володимир Яренко, радник Sayenko
Kharenko, розповів про основні ідеї та
принципи суддівської площини і позитивні зміни у суді. Він зазначив, що Україна
стає більш сприятливою для арбітражу, а
практика успішного виконання рішень закордонних судів значно зросла. Однак зауважив, що у нас і досі немає Нюрнберзької
конвенції замість двосторонніх договорів.
Володимир Кравчук, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, розповів про стан судової системи, її переваги та головні проблеми.
«Україна впродовж п’яти років зробила
неймовірні за масштабом кроки на шляху
до вдосконалення», — зазначає суддя з посиланням на судову реформу.
Серед проблем він назвав:
— проблеми громадянської зрілості;
— проблема політичного впливу на суд;
— проблема виконання судових рішень.
«Людина йде за захистом, а не за документом», — пояснює юрист.

6

«Ефективність правосуддя залежить від
ефективності правової допомоги», — підкреслив Володимир.
«Маємо утворити нормальний суд, що
замінить нам громадські ради», — зауважив
Ігор Головань, АФ «Головань і Партнери». Також, за його словами, суд більше опікується
правопорушниками, ніж потерпілими, а медіація в Україні дорожча за судовий розгляд.
Єгор Краснов, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду,
розповів про новостворену робочу групу
«Нове правосуддя» та плани її подальшого
розвитку, розглянув питання незалежності
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суддів, конфлікту інтересів та питання судової етики. Остання, за підсумком юриста,
має виходити виключно з дотримання суддями принципів етики та моралі.
Микола Мазур, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, у
своїй промові розглянув актуальні питання,
що стосуються стандартів та тягаря доказування судового перегляду у кримінальному
процесі, а також розповів про різницю між
кримінальним та іншими процесами.
Наталія Коваленко пояснила особливості доказів та доказування в адміністративному процесі.
Кара Лі Невіл, старша суддя Суду штату Міннесота, у своїй промові підкреслила
схожість американського та українського судів, наголосивши на необхідності
пам’ятати про те, що суд — це, перш за все,
інститут захисту суспільства: «Передусім
ми захищаємо суспільство. Якщо є певний
закон, який виявився неконституційним,
я проголошую про це, бо я спостерігаю за
безпекою суспільства, про це важливо завжди пам’ятати.
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА
Роберт Браун

Голова Секції з міжнародного права АВА
«Я дуже радий, що мав можливість поспілкуватися з юристами та
обговорити спільні проблеми, які повністю покривають сферу права у всьому світі та потребують спільних рішень. Важливо не те,
чим займаються юристи, а як вони можуть ладнати з такими викликами».

Володимир Яремко

Партнер ЮФ «Саєнко Харенко»
«Це добре, що в нас з’являється все більше нагод поділитися досвідом з іноземними колегами. Займаючись міжнародними спорами, можу підтвердити, що виклики та проблеми, які постають перед
судовою системою, в значній мірі повторюються в різних країнах.
Такий обмін досвідом тут є особливо цінним».

Існує дві гілки незалежності: від інших
гілок влади та від необ’єктивності. Рішення
я маю приймати одразу, це важко, але це
треба робити. У випадку, якщо я не винесу рішення впродовж 90 днів, мене мають
звільнити з посади судді».
Також Кара Лі розповіла про американську етику суддів: «Особисто я брала
участь у написанні етичних правил для
суддів, тож залюбки назву три принципи
суддівської етики: незалежність, доброчесність, безсторонність. Я маю забезпечити справедливий процес для обох сторін. Якщо до мене приходить сусід, я маю
повідомити про це колегам, і вже вони

вирішують, чи можу я працювати над його
справою».
***
22 травня 2019 року у межах візиту
представників делегації Американської
асоціації юристів відбувся круглий стіл з
питань регулювання правничої професії
та етики. Генеральними партнерами візиту виступили ЮФ Sayenko Kharenko та ЮФ
MORIS GROUP.
Перша сесія була присвячена темі:
«Правова спільнота як ключовий гравець в
регулюванні правничої професії». Модератор сесії Роберт Браун, голова Секції з міжнародного права АВА, зазначив: «Я дуже ра-

Мар’ян Мартинюк

Старший партнер ЮФ MORIS GROUP
«З моменту прийняття Закону «Про судоустрій і статус суддів» змінився порядок відбору кандидатів на посаду суддів і загалом судова система була суттєво реформована.
Одним із нововведень є поява нового критерію відбору суддів, а
саме такої якості кандидата, як доброчесність. Проте застосування
цієї вимоги на практиці виявилося складним, насамперед, через
відсутність визначення «доброчесність». Загальне розуміння доброчесності необхідно усім: органам, що призначають суддів, ГРД і самим суддям».
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дий можливості обговорити спільні проблеми. Серед них — сучасні технології, Інтернет
та кібербезпека. Ці проблеми повністю покривають сферу права у всьому світі і потребують спільних рішень. Глобальний цифровий простір — глобальна проблема. Важливо
саме те, чим займаються юристи та як вони
можуть справлятися з такими викликами».
Денис Бугай, партнер VB PARTNERS,
розповів про роль адвокатських об’єднань
в успішному розвитку правничої професії.
Надавши коротку довідку з історії адвокатського самоврядування, юрист зосередив
увагу на ролі та завданнях організацій, серед яких на перше місце винесена висока
якість надання правової допомоги.
Наступним слово взяв Роберт Лутц із доповіддю про те, як саме можна заохочувати
лідерство в правничих об’єднаннях, та зазначив, що місія асоціацій — звертатися до спільноти, підтримувати ініціативу більш ширшої
комунікації: «Дуже важливо для влади почути
своїх громадян та почути їх потреби».
Олег Яким’як, старший партнер ЮФ
«Кушнір, Яким’як та Партнери», щодо стану
адвокатури в Україні зазначив: «Сьогодні
її стан більше нагадує закриту систему, що
виключає зовнішній вплив».
Друга сесія була присвячена питанням
етики та викликам, які стоять перед правничою спільнотою. Ігор Ковпак зазначив,
що престиж адвокатської професії залежить від дійсної можливості адвоката захищати клієнта, а не від свободи слова. Дмитро Остапенко, радник АО «Кролевецький
та партнери», розглянув тему юридичної
етики в соціальних мережах та чи має регулюватися це питання. Мар’ян Мартинюк,
старший партнер ЮФ MORIS GROUP, порушив тему принципу доброчесності.
***
У межах візиту представників делегації
Американської асоціації юристів відбувся
ще один захід — сніданок разом із студентами-юристами. Модерували захід Костянтин Зеров, к.ю.н., асистент кафедри
інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та Роберт Лутц, який є заслуженим
професором міжнародних юридичних наук.
Під час зустрічі учасники обговорили
такі питання:
— різниця у підготовці студентів-правників в Україні та США: умови вступу, типи
занять, їх тривалість та тематика;
— вимоги, які ставляться до майбутнього адвоката;
— навички працівника, на які звертають
увагу роботодавці;
— новітні галузі права, зокрема космічне право, та виклики, які постають перед
правом через розвиток штучного інтелекту.
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Південний форум
з корпоративного права

17 травня 2019 року у м. Одесі відбувся
перший та найбільший у регіоні галузевий захід —
Південний форум з корпоративного права, який зібрав
юристів та експертів з усієї країни

В

ідкрив захід Олександр Байдерін, Голова Відділення АПУ
в Одеській області, керуючий
партнер Capital Law Service (CLS).
Юрист закликав присутніх активно долучатися до діяльності Асоціації. Він
висловив подяку Раді адвокатів Одеської області за безперервну тісну співпрацю. У свою
чергу, Андрій Костін, голова Ради адвокатів
Одеської області, зазначив: «Ми завжди раді
вітати гостей нашого міста, для нас велика
честь, що АПУ обирає Одесу для проведення все більшої кількості заходів. Це завжди
можливість не тільки для обміну інформацією та досвідом, але і для налагодження контактів. Як зазначив один мій колега англієць:
«Вся суть нашої професії — це відносини».
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Під час першої сесії учасники детально
обговорили головні новели ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». Модератором сесії виступив
Володимир Якубовський, партнер Nobles.
Серед учасників: Микола Стеценко, керуючий партнер AVELLUM, Анна Зоря, партнерка АО Arzinger, Марія Орлик, партнерка CMS
Reich-Rohrwig Hainz, та Олександр Байдерін.
Анна Зоря зазначила: «Я не знаю, що
важче — писати закон чи потім переконувати депутатів зробити його законом. Ми
витратили два роки, намагаючись зробити
компромісний варіант. Так, я вважаю, що
цей закон є недосконалим. Та ми сподіваємось, що судова практика розставить все на
свої місця та почує нас, що саме там було за-
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кладено. Закон є, його потрібно вивчати та
працювати професійно».
«Я сподіваюсь, що автори цієї концепції виявляться праві, і вона буде працювати
максимально широко, а суди не будуть тлумачити її як обмежуючий момент!» — підтримав Микола Стеценко.
Зокрема, значна увага була приділена корпоративним угодам, які вже почали
з’являтися на практиці — спікери виділили їх
користь для підприємств з декількома учасниками. Учасники обговорили найбільш
розповсюджені інструменти, а саме: опціони, безвідкличні довіреності, переважні права. Також порушили тема складнощів при
виборі арбітражу для корпоративних угод та
шляхи вирішення цієї проблеми. Учасники
дискусії висловили надію на майбутню судову практику, яка, у свою чергу, має підтримати розповсюдження корпоративних договорів в Україні шляхом активного захисту прав
сторін таких договорів.
Під модеруванням Кирила Юхна, радника Ario Law Firm, друга сесія була присвячена темі останніх тенденцій судової практики. Серед експертів: Юрій Шаратов, суддя
Господарського суду Одеської області, Олена
Кібенко, суддя Великої Палати Верховного
Суду, Володимир Петров, голова Господарського суду Одеської області, Олеся Лукомська, начальниця відділу забезпечення роботи секретаря та суддів судової палати для
розгляду справ щодо корпоративних спорів,
корпоративних прав та цінних паперів КГС
ВС, та Юлія Бездоля, суддя Господарського
суду Одеської області.
Юрій Шаратов у своїй доповіді навів аналіз судової практики забезпечення позовів у
корпоративних спорах, яка склалася в одесь-
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кому апеляційному окрузі, та висловив свої
сподівання, що наведені приклади допоможуть учасникам форуму уникнути типових
помилок при поданні заяв про забезпечення
позову у майбутньому.
Олена Кібенко розглянула тему юрисдикції корпоративних спорів: «Вирішення
питання юрисдикції має величезне значення для формування єдиної усталеної практики. Коли ми йшли працювати у Велику
Палату, складалося враження, що ми будемо
вирішувати виключно правові проблеми та
займатися різницею в практиці, а насправді
ми отримуємо дуже багато справ — десь 8090% саме пов’язаних із вирішенням юрисдикційного питання. Відповідно до всіх чинних процесуальних кодексів, якщо учасник
посилається в касаційній скарзі на те, що порушені суб’єктна чи предметна юрисдикція,
справа автоматично потрапляє до Великої
Палати. Тож іноді ми відчуваємо, що істотно
перевантажені такими справами. Готуючись
до сьогоднішнього засідання, я виявила, що
більше 90 справ з вирішення питань з юрисдикції ми вже розглянули».
Поділивши їх на окремі групи, Олена
розповіла про те, які саме корпоративні спори виникають внаслідок спірних моментів.
Окремо суддя зазначила: «Формування єдиної практики — це процес не одночасний.
Саме тому наша робота спрямована на утворення практики та виявлення необхідних

критеріїв. Іноді це дуже спрощує ситуацію,
та я дуже часто чую зауваження про те, що
варто було б врахувати, тож відповідаю одразу і всім: це зробити неможливо. Позиція
Великої Палати на сьогоднішній день така:
критерій має бути простим, зрозумілим та
загальним для всіх».
Олеся Лукомська розповіла про актуальну практику Верховного Суду з розгляду
корпоративних спорів. Зокрема, вона зазначила: «Хоча Верховний Суд запрацював не
так давно, говорити вже є про що. Адже постанови, які приймає Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду (саме цей
суд наділений правом ставити крапку у вирішенні корпоративних спорів, окрім тих, що
за ГПК України передаються на розгляд Великої Палати Верховного Суду) красномовно
говорять про те, що Суд відходить від формалізму та керується принципом верховенства
права і справедливості».
Остання, третя сесія форуму, була присвячена обговоренню актуальної практики
корпоративних юристів. Її модерувала Ганна Гніздовська, голова АО «Юріс Феррум».
Спікери обговорили проблеми застосування новел корпоративного законодавства
на прикладі середнього та великого бізнесу.
Зокрема, пані Ганна зазначила, що новий
Закон дозволяє бізнесу не лише ефективно
захищати свої права, але і надає можливість
побудувати більш прозорі відносини з на-

йманими працівниками, серед яких особлива увага приділяється директорам товариств з обмеженою відповідальністю.
Василь Пеньковський, голова АО
Advisers, розповів про новий вектор взаємодії між засновником і директором ТОВ. У
своєму виступі юрист проаналізував сутність
відносин, які виникають між директором
та засновниками ТОВ, зокрема, співвідношення трудових та корпоративних відносин, розглянув нові особливості звільнення
директора, позиції ДФС з цього приводу та
застосування механізму призначення в.о.
директора.
Олена Медвєдєва, юрисконсультка ТОВ
«Нова Формація Лімітед», голова АО «Партнерство», висвітлила питання ризиків директора ТОВ та шляхи їх мінімізації.
Завершила сесію Ірина Туфекчі, головна юристконсультка відділу реструктуризації заборгованості та стягнення АТ «Ощадбанк». Її виступ був присвячений правовому
регулюванню значного правочину. Зокрема,
вона пояснила, які вимоги висуваються до
такого правочину у банківській сфері, розповілв про актуальні практичні кейси, а також
пояснила, як документально оформлювати
укладання таких правочинів.
На завершення заходу Вікторія Краснова, керівниця напряму «Спільнота», звернулася зі словами подяки до присутніх: «Асоціація правників України вдячна всім учасникам
за те, що ви провели цей день з нами! Безмежна подяка нашим доповідачам, модераторам — ви просто незрівнянні експерти в галузі корпоративного права, та, звісно, всім
учасникам форуму! Кожен захід ми намагаємося робити все краще саме для вас, тож
запрошую всіх, хто ще не є членами нашої
спільноти, активно долучатися до нашої діяльності!».
Асоціація правників України висловлює
подяку партнерам заходу: Юридичній компанії ARIO, Capital Law Service (CLS) та Juris
Ferrum, а також партнеру сесії AS LEGAL і
партнеру фуршету NOBLES.

ПАРТНЕРИ
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VII Східноукраїнський
юридичний форум

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

П

23 травня 2019 року Асоціація
правників України провела
Східноукраїнський юридичний
форум, який вже всьоме
збирає правників не лише
східноукраїнського регіону,
але й України

ерший день форуму був присвячений обговоренню трьох актуальних тем: ефективне судочинство, процесуальні кодекси
та останні тенденції в боротьбі
з корупцією.
З вітальним словом виступив Андрій
Стельмащук, Президент Асоціації правників України, і подякував партнерам
форуму Vasil Kisil & Partners, Amber Law
Company, LCF Law Group, Sheverdin and
partners, Shkrebets & Partners, Attorneysat-law, Юридичній компанії «Арес», VB
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PARTNERS, Ario Law Firm та інформаційним
партнерам за підтримку, а також наголосив
на знаковості заходу, де правники та колеги
з усієї країни мають змогу спілкуватися й
обмінюватися досвідом.
Перша сесія була присвячена темі:
«Ефективне судочинство: очікування і реалії». Івар Талло, ключовий міжнародний
експерт Проєкту ЄС «Право-Justice», розповів про те, що саме міжнародні експерти
роблять для електронного суду в Україні,
які є очікування та перешкоди на шляху до
його впровадження.
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«Судова система завжди консервативна — так відбувається у всьому світі. Проблема в тому, що всі хочуть новацій, та ніхто не
хоче їх розуміти», — каже Івар. Він зазначив,
що не зважаючи на амбіційність планів, подальша перспектива розвитку цієї системи
поки переповнена безліччю питань. Також
Івар пояснив, що відбувся відрив між ITспеціалістами та юристами: «IT-спеціалісти
робили внесок по-своєму, сподіваючись, що
юристи самі підлаштують систему під себе.
Та це неправильно — в сучасному світі ми
робимо це трохи інакше. Потрібно не перекладати цей тягар на технарів, а самостійно
обдумувати, які новації необхідно впроваджувати. Лише сумісна робота може принести швидкі плоди».
Олена Кібенко, суддя Великої Палати
Верховного Суду, розповіла про електронний суд та його поточний стан, а також, наскільки ефективне судочинство: «ВСУ намагається використовувати такі новації, ми
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відкриті для них, тільки потрібні люди, які
готові це впроваджувати».
«Зворотний зв’язок — це наше все, бо
з його допомогою ми можемо оперативно
знешкоджувати проблеми разом», — підкреслив Віктор Яцина, суддя Харківського
апеляційного суду.
Олена Кібенко розглянула питання конфлікту інтересів у суддівській діяльності та
детально зупинилась на конкретних прикладах врегулювання такого конфлікту, надала роз’яснення щодо наявності чи відсутності потенційного і реального конфлікту
інтересів.
З виступу експертів стало зрозумілим,
що питання конфлікту інтересів у діяльності судді є актуальним. Діюче законодавство
в частині виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності
судді є недосконалим. Про це зазначають і
міжнародні експерти. Водночас, відсутність
узгодженості законодавства не звільняє
суддю від відповідальності за дії чи рішення, ухвалені в умовах конфлікту інтересів.
Про поточний стан та перспективи процесуального кодексу учасники мали змогу
дізнатися під час другої сесії, модераторами

якої були Довідас Віткаускас, керівник Проєкту ЄС «Право-Justice», та Роман Чумак,
керуючий партнер ЮК «Арес». Під час сесії
обговорили такі питання: перші результати
з моніторингу імплементації Цивільного та
Господарського процесуальних кодексів, особливості спрощеного провадження в адміністративному процесі та проблеми доказування, розкриття, подання й оцінки доказів.
Жан Лагадек, адвокат, викладач Паризького університету, міжнародний експерт Проєкту ЄС «Право-Justice», зазначив: «Ми розуміємо важливість ролі суду в Україні, тож висловлю свої враження від розмов із суддями:
— суд діє на законних засадах. Судді
вважають, що деякі моменти були раніше
організовані краще. Вони занепокоєні поганою організацією їх роботи — закон просто
не визначає чіткі їх межі та деякі важливі
моменти;
— суддя має отримувати захист від
держави. Для цього є підстави, за словами
самих суддів, вони часто отримують прямі
погрози, відбуваються перешкоджання у
проведеннях засідань».
Василь Крат, суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду,
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розповів про забезпечення єдності судової
практики, горизонталі влади та механізми
наявності чи відсутності спеціалізацій.
Юлія Атаманова, радниця LCF, розповіла про принцип змагальності та добросовісності, про те, як ці принципи співпрацюють та чи доповнюють один одного. Вона
зазначила, що з прийняттям нових кодексів
ці принципи стали дійсно ефективними.
Катерина
Дробязко,
адвокатка
ЮК «Амбер», звернула увагу на необхідність працювати у напрямі впровадження сучасних технологій у правничу сферу
спільними зусиллями. Олексій Бринцев,
суддя Господарського суду Харківської області, розкрив принцип оперативності та
як він реалізований у правосудді. Суддя
розповів про переваги універсалізації судових процесів, «дегосподаризацію» господарського процесу та основні чинники,
які сприяють наближенню господарського
процесу до цивільного.
Володимир Ващенко, партнер VB
PARTNERS, порушив тему доказів і доказування та розповів про проблеми доказування, розкриття, подання та оцінки доказів і
нові процесуальні можливості. Зокрема, він
зазначив: «На моє переконання, головною є
зміна парадигми суддів, сприйняття ними
нової ролі арбітра у змаганнях сторін».
Третя сесія була присвячена останнім
тенденціям у боротьбі з корупцією. Юрій
Кравченко, директор Харківського територіального управління НАБУ, підкреслив, що
завдяки новим співробітникам буде здійснюватися більш якісне судове розслідування.
Він виділив основну відмінність дій ДБР від
розслідування НАБУ, а саме — їх суб’єктний
склад.
Олексій Менів, партнер АО «Шкребець
і партнери», розповів про порушення прав
адвокатів зі сторони НАБУ, підкреслив, що
проблеми, з якими наразі стикаються адвокати, є неприпустимими, та зосередив увагу
на прикладах із власних практичних кейсів.
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Завершився перший день форуму доповіддю Івана Кучера, адвоката АО «Кролевецький та Партнери», який розповів про
недостовірне декларування та про те, як
цьому запобігти.
Другий день форуму розпочався з четвертої сесії, яка була присвячена темі: «Загадковий світ адвокатури: що там відбувається», під модеруванням Андрія Романчука, керуючого партнера Moris Group.
Денис Бугай, Президент АПУ, партнер
VB Partners, зазначив: «Після активного обговорення Законопроекту № 9055 наступив
період повної тиші. І ось тепер, коли ми
знову маємо нагоду розпочати активну дискусію, це має стати ключовою тенденцією
для обговорення нового сезону. Паруси не
надуті, треба знайти вітер для них разом».
Максим Андреєв, керуючий партнер
ЮК AS Legal, зауважив: «Саме прийняття
такого закону змінило б парадигму нашої
роботи. На жаль, ці тенденції не закріпились у законодавчому руслі. У кожного є
своє бачення цього закону, тож будемо працювати над вдосконаленням надання юридичних послуг».
Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду України, розповів

про правові висновки Верховного Суду
щодо адвокатської монополії: «Виникають
складнощі у роботі ВСУ, адже інколи до суду
звертаються з утвореннями, статус яких
дуже складно пояснити».
Останнє питання сесії щодо безпеки
юридичних компаній та адвокатської діяльності розглянув Денис Бугай. Учасники
мали змогу дізнатися про поточний стан
справ і як саме можна використовувати надані права та гарантії ефективно, оскільки,
як зазначив юрист, у цій галузі адвокати роблять значну кількість помилок.
Денис Шкаровський, радник VB
Partners, на власному прикладі розповів
про те, як адвокату захищатися від свавілля
правоохоронних органів.
П’ята сесія була присвячена актуальним
питанням правничої спільноти. Модерував сесію Євген Ріяко, керуючий партнер
Riyako&Partners.
Серед актуальних питань — альтернативне вирішення спорів. Учасникам запропонували висловити свої думки щодо того, чи є це
міжнародним трендом, чи дійсно ефективним інструментом вирішення спорів.
Олексій Резніков, партнер Asters,
розповів, що такий метод вирішення

спорів вже давно став світовим трендом,
який нарешті дійшов до України. За його
словами, починаючи з 80-х років минулого століття понад 4000 компаній США
долучилися до спільної заяви про застосування альтернативних способів вирішення спорів.
Лариса Швецова, членкиня Вищої
ради правосуддя, зазначила: «Я зіткнулася з медіацією ще у 2003 році. Спочатку я
не розуміла, що це, але з плином часу побачила, що альтернативні способи вирішення спорів дійсно працюють абсолютно
в усіх процесах, які розглядаються судами.
Я впевнено погоджуюся, що процедури
ADR ми застосовуємо завжди і з першого класу — в будь-якому випадку нашого
життя ми виступаємо медіаторами. Тому
формат врегулювання за участі суддів,
на мою думку, є беззаперечним за своєю
ефективністю».
Під час дискусії Сергій Гришко, партнер Redcliffe Partners, поцікавився, що саме
стримує впровадження медіації. Відповідь
надав Євген Ріяко: «Це питання правової
культури. У людей немає можливості довіритись НЕ представнику держави. Криза
довіри до державних інституцій призводить до того, що люди самостійно вирішують свої питання. Для того щоб не було
такої анархії, я закликаю колег допомагати
людям у вирішенні їх спорів».
На завершення заходу обговорили
кодекс з процедур банкрутства. Юліан
Хорунжий, партнер Ario Law Firm, підкреслив: «За наслідками цього кодексу банкрутство стане ще ближче. Внесені докорінні зміни у чинну сьогодні
систему банкрутства. Новий кодекс говорить про те, що для відкриття провадження не треба нічого, достатньо
1 грн заборгованості». Юрист висловив надію, що зміни в кодексі стануть для правників дієвим стимулом до ініціативної
участі у законотворчому процесі.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ
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Lviv Legal Business Forum про
тренди та бренди юрринку
31 травня 2019 року
у м. Львові Асоціація
правників України (АПУ)
провела Lviv Legal Business
Forum, який був повністю
присвячений розвиткові та
просуванню юридичного
бізнесу

В

італьними словами захід відкрили Денис Бугай, Президент Асоціації правників України, партнер VB Partners, та Роксолана
Костур, Голова Відділення АПУ
у Львівській області, членкиня Правління
АПУ, партнерка АО «Матвіїв та Партнери»,
подякувавши партнерам заходу: Kodary
Partners LF, ЮК Legal Group та BK partners.
Перша сесія була присвячена розвиткові
юридичних послуг. Модерував сесію Ярема Кондратюк, керуючий партнер Kodary
Partners Law Firm. Тетяна Бенько, партнерка Legal Marketing Solutions, ідеологиня
та дослідниця LegalTalents.Report, зробила
детальний огляд чотирьох чинників формування правил гри на ринку, які будуть у
перспективі 2019 — 2021 років:
— будьте розважливими. Пам’ятайте: рiст важливий не заради росту, а заради
ефективного й прибуткового розвитку;
— будьте проактивними, коли йдеться
про взаємодію з клієнтами. Комунікуйте,
комунікуйте і ще раз комунікуйте;
— будьте корисними, якщо маєте бажання здобути перемогу в конкурентній
боротьбі за бюджети клієнтів;
— будьте шанобливими до якісної аналітики. Думайте i робіть висновки в інтересах
власного бізнесу.
Ганна Родюк, заступниця головного
редактора тижневика «Юридична газета»,
говорила про необхідність юридичних рейтингів з позиції їх затребуваності у глобальному вимірі.
Вона зазначила, що перш ніж подавати
анкету для участі, треба з’ясувати:
— хто є організатором рейтингу, адже
необхідно знати компанію, яка працюватиме з наданими вами даними, та довіряти їй;
— яка методологія дослідження: на які
критерії вашої роботи звертає увагу дослідник та як вимірює її успіх;
— якою буде інтерпретація: який вигляд
матиме проаналізована інформація та в
якому вигляді вона відображатиметься.

Сергій Матвіїв, керуючий партнер АО
«Матвіїв та Партнери», розповів про капітальний ремонт компанії на власному досвіді й зазначив: «Дуже часто ми чуємо історії
про бізнес, який зник, збанкрутував або став
меганеуспішним, тому що не змінювався».
Про стратегію «юридичний бутик», її
переваги та ризики і про те, яку роль вона
відіграє в ринковій грі, учасники мали змогу
дізнатися від Дениса Бугая. «Світовий тренд
такий: великі стають великими, середні
вмирають, малі стають бутиками чи стають
ще меншими і більш збалансованими».
За словами адвоката, бутик — це реальна можливість капіталізувати знання та
навички, займатися улюбленою справою і
при цьому мати серйозну рентабельність із
розумністю бюджетів на BD/PR. У свою чергу, авторитетність бутика дає +30% ціни від
ринку, а рентабельність досягається завдяки масштабуванню: «Ті проєкти, які ваші
колеги роблять третій чи п’ятий раз, ви робите 30-й раз, відповідно ваша підготовка
вища, а процеси автоматизовані. Ви робите
це швидко, ефективно і масштабуєте ці проєкти на наступних клієнтів».
Під час другої сесії обговорювали
IT-сферу юридичного ринку. Модератор
сесії — Ігор Маркевич, партнер Amigo
Partners, зазначив: «Обмежений бюджет на
ІТ — це те саме, що обмежений бюджет на
бізнес загалом. Важко уявити бізнес, у якому ІТ не має значення».
Олександр Мамуня, партнер Aequo
Law Firm, розповів про інновації як елемент
юридичного бізнесу.
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Чому Legal Tech не вирішує всі проблеми юридичного бізнесу? Відповідь на це
питання надала Наталя Василечко, адвокатка, партнерка АО «Бачинський та партнери», детально розглянувши проблеми виховання кваліфікованих кадрів.
Оксана Куманська-Нор, заступниця
начальника ГТУЮ у Львівській області, розповіла про електронні сервіси Мін’юсту та
про те, як юристам можуть бути корисні
такі сервіси. Доповідачка виокремила головні їх переваги, серед яких: достовірність
та гарантована захищеність документів,
швидкість, зручний спосіб оплати та режим
роботи. Також експертка розповіла про послуги, які можна отримати з їх допомогою.
Дмитро Гадомський, CEO Axon Partners,
пояснив, чи правда, що софт потрібно підбирати під цінності компанії.
Олег Смотров, Co-founder «Дом юриста»,
розповів про впровадження автоматизованих
систем у юридичну практику та поділився інсайдом від розробників: «Головний ресурс
юриста — це його час. Та за статистикою, 84%
юристів вбачають успіх їх практики у збільшенні прибутків, 30% або 2,4 години на день
становить коефіцієнт утилізації за звичайний
8-годинний робочий день, 5,6 годин на день
втрачається юристами і не потрапляють в
оплачувані рахунки клієнтів, 44% погоджуються з тим, що білінг і розуміння звітності є
важливим при визначенні цілей».
Заключна сесія форуму була присвячена
практикам просування юридичного бізнесу,
брендингу та правилам підготовки ефективного контенту.
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Регіональна конференція
з податкового права
17 травня 2019 року у м. Запоріжжі відбулася
регіональна конференція з податкового права за
участі Відділення Асоціації правників України
в Запорізькій області та Комітету АПУ з
податкового та митного права
усіх первинних бухгалтерських
документів та відсутності дослідження самих господарських
операцій під час кримінального
провадження.
Тетяна Лисовець, старша
партнерка АО «АК «Соколовський і партнери» обговорила
питання податкових перевірок,
а саме: порядок формування
плану-графіку податкових перевірок; допуск/недопуск до перевірок, наслідки недопуску; роль
адвоката у виборі оптимальної
стратегії для платників податку.
«Податкові спори — одна з
найвідповідальніших практик
для адвоката. Судові баталії
на мільйони гривень не дають
права на помилку. Наші контро-

люючі органи створюють нові
механізми для встановлення
порушень податкового/бухгалтерського обліку і, звісно як наслідок здійснення грошових донарахувань», — переконана пані
Тетяна.
Анна Пащенко, адвокатка
ЮК «Майстро і Беженар», членкиня Комітету з верховенства
права НААУ, розкрила тему:
«Участь бізнес-омбудсмена в
податкових спорах». У своїй
доповіді адвокатка розглянула

36
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питання щодо регулювання діяльності
бізнес-омбудсмена,
завдання та права Ради бізнесомбудсмена, подання скарг до
Ради та порядок їх розгляду.
Відділення Асоціації правників України в Запорізькій
області висловлює вдячність
Комітету АПУ з податкового та
митного права за підтримку в
проведенні конференції. Сподіваємось на подальшу співпрацю
щодо заходів з актуальних і динамічних галузей права.

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


А

настасія
Волько, адвокатка ЮК
Profecto, розповіла
про оподаткування
адвокатської діяльності та сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Роман Загрія, керуючий
партнер ЮК «Право Гарант»,
розглянув тему, що стосувалась
покладання юридичної відповідальності на платника податків на підставі лише факту
наявності вироку за ст. 205 КК
України відносно керівника
контрагента діючої юридичної
особи. Також він розглядав визнання фіктивними господарських операцій з юридичними
особами за умови наявності
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«Клієнт твій «ворог» твій
або історія однієї скарги»
За ініціативи Сергія Матвіїва,
керуючого партнера
АО «Матвіїв та Партнери»,
відбувся цикл заходів на тему
«Клієнт твій «ворог» твій, або
історія однієї скарги»

У

продовж двох тижнів юрист відвідав Івано-Франківськ, Рівне,
Луцьк та Ужгород, де разом із колегами обговорив тонкощі роботи з клієнтами, ризики договорів
про надання правничої допомоги, заходи
щодо врегулювання відносин адвоката та клієнта й інші актуальні питання адвокатського
сьогодення.
Окрім того, Сергій долучився до круглого
столу «НАБУ та ДБР — результати роботи та
виклики на майбутнє», який відбувся у травні
у місті Тернополі.

«Чудово, що ми почали більше уваги
приділяти регіональному розвитку. Саме
з цією метою і був задуманий цикл. Особливо мене тішить тематика заходів та
активність зворотного зв’язку від колег,
які говорять про важливість питань етики, професійної захищеності юридичної

спільноти та адвокатів зокрема», — зазначив Сергій Матвіїв. На думку юриста, порушуючи такі питання, як етичність відносин
адвокат-клієнт та захищеність адвокатів під
час здійснення професійної діяльності, можна виробити дієві механізми, що зроблять
адвокатів справді сильними.

ОБГОВОРЕННЯ КОДЕКСУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БАНКРУТСТВА
31 травня 2019 року Відділення АПУ в
Миколаївській області за сприяння Миколаївського апеляційного суду провело захід
з обговорення Кодексу України з питань
банкрутства.
«Я маю надію, що сьогодні наш суд стане майданчиком для широкої професійної
дискусії однієї із цьогорічних новел: Кодексу з процедур банкрутства», — з такими словами очільник Миколаївського апеляційного суду Микола Міняйло звернувся до всіх
присутніх.
У заході взяли участь судді, адвокати,
арбітражні керуючі, правники та інші запрошені гості. У режимі відеоконференції
долучилися судді судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного
господарського суду у складі Верховного
Суду Володимир Погребняк та Олег Васьковський.

Вдячні спікерам за цікаве та жваве обговорення: Ігорю Ніколаєву, юридичному
раднику Центру комерційного права, Ірині
Сербін, Голові Комітету з конкурсного права Асоціації правників України, партнерці
Ario Law Firm, Юліану Хорунжому, старшому партнеру Ario Law Firm, Олегу Бутенку,
арбітражному керуючому, Наталі Кремізі-
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он, заступниці начальника відділу з питань
банкрутства ГТУЮ у Миколаївській області,
та Дмитру Куліченку, приватному виконавцю, за організацію заходу на високому рівні.
Висловлюємо подяку слухачам за цікаві
запитання та порушення важливих болючих
тем для професійної спільноти арбітражних
керуючих.
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ПРОЄКТИ
АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Проєкти АПУ:
досягнення і нові плани
Проєкти АПУ сприяють
становленню верховенства
права в Україні, захисту
професійних прав і гарантій
та наданню юридичних
консультацій pro bono.
Знайомтеся з правниками,
які створюють зміни у
правничій спільноті і в
країні

Олександра Егерт,
виконавча
директорка АПУ:

Традиційними для нас
стали pro bono проєкти
для надання юридичної
допомоги у різних сферах
громадського життя. Ми
значно посилили свою позицію у питаннях захисту
професійних прав і гарантій наших членів.

Open
Ukraine
Ініціатива об’єднує представників
юридичного бізнесу України для презентації
потенціалу нашої держави в інвестиційній і
правовій сферах
Володимир Саєнко,
партнер Sayenko
Kharenko:

Проєкт Open Ukraine є наймасштабнішою серією заходів
АПУ за межами України. Переважно ці заходи відбуваються
під час щорічної конференції
Міжнародної асоціації юристів у
різних країнах світу і зазвичай
співпадають зі святкуванням
Дня юриста в Україні.
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Денис Бугай, Президент АПУ

Ми плануємо збільшувати кількість проєктів і розширювати їх межі. Зокрема, планується створення Експертного центру для фахового моніторингу законодавства та
роботи органів влади.
Ми маємо три пріоритетні завдання: незалежність правосуддя, юридична освіта, адвокатура. Асоціація аналізуватиме діяльність судових органів, працюватиме над забезпеченням єдиного стандарту і якості підготовки правників,
а також над реформуванням адвокатури.

Ольга Лопушанська,
координаторка
законопроєктної роботи АПУ:

Кожен проєкт — це результат синергії соціальної відповідальності, досвіду, а також потреби позитивних змін
у професійній спільноті та країні. Проєкти Асоціації реалізують люди, які генерують нові ідеї, пропонують нові способи розповісти світу про українську
правову систему а національним правникам — про міжнародні стандарти.

Мета програми — формування та підтримка
комунікаційної платформи адвокатів для їх
навчання та професійного спілкування задля
утвердження верховенства права, захисту прав
людини і досягнення цілей справедливого
правосуддя
Андрій Вишневський,
виконавчий директор ГО
«Адвокат майбутнього»:

Успішному адвокатові слід мати
бездоганні комунікаційні навички,
вміти управляти змінами та проявляти лідерство. Сучасне українське
суспільство доволі чутливо ставиться до питань етики адвоката,
що також є показником зрілості і
самого суспільства, і адвоката, до
якого воно звертає свій запит. Адвокати можуть стати прикладом
етичної поведінки для багатьох.
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ПРОЄКТИ
АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА
Оцінка стану верховенства права в Україні

Ініціативна група із захисту прав адвокатів

Проєкт реалізується спільно з Центром
дослідження верховенства права за
експертної підтримки Європейської
комісії «За демократію через право»
(Венеціанська комісія)

Ініціативна група заснована Асоціацією
правників України, Асоціацією адвокатів
України, Координаційним центром з надання
безоплатної правової допомоги та Радою
адвокатів м. Києва

Альона Шуліма,
голова Комітету з
конституційного права,
адміністративного права
та прав людини АПУ:

На першому етапі проєкт покликаний адаптувати Rule of Law
Checklist до наших українських
правових та суспільно-політичних реалій. Це потребує відповідей на низку питань. Чи можемо ми однозначно відповісти на поставлені в Сhecklist питання? Чи достатньо буде
позитивної відповіді для реальної оцінки стану верховенства права в Україні? Потім на основі розроблених критеріїв
можна буде здійснити вимір стану верховенства права як
загалом, так і за окремими напрямами.

Ольга Просянюк, керуюча
партнерка АО AVER LEX,
координаторка Ініціативної
групи із захисту прав
адвокатів

Щоб привернути увагу до порушень прав адвокатів, ми ініціювали Дослідження про порушення
професійних прав адвокатів за період 2016 — березень
2018. Ініціативна група співпрацювала з Українською секцією Міжнародного товариства прав людини (МТПЛ).
Дослідження презентували депутатам, міжнародним
експертам та правозахисникам під час засідання в Європарламенті. На засіданні зачитали резолюцію, що під егідою
Європейського парламенту має бути створена спеціальна
комісія, яка сприятиме недопустимості тиску на адвокатів.

Правова допомога спорту
в Україні

Правова допомога учасникам АТО

У межах проєкту надається pro bono
професійна правнича допомога спортсменам,
спортивним командам та федераціям спорту.
Партнер проєкту — ЮФ AVELLUM

Проєкт реалізується спільно
з Благодійним фондом допомоги захисникам
Вітчизни та їх сім’ям «Коло»

Дмитро Коваль, засновник
проєкту:

Більшість звернень з боку
спортсменів та спортивних організацій стосується порушення прав з
боку спортивних федерацій та держави, основною функцією яких насправді має бути їх захист. Завдяки
проєкту спортсмени отримують правову допомогу та захист, гарантовані їм державою.

Олексій Бежевець, партнер
ЮК «Правовий Альянс»,
співзасновник проєкту:

З 2014 року група юристівволонтерів ініціювала постійну
безоплатну правову допомогу на
запити учасників АТО. В проєкті
взяли участь близько 80 юристів зі
всієї України. Соціальний ефект від цієї роботи важко переоцінити.

Аналіз дисциплінарної практики ВРП
Мета проєкту — моніторинг та аналіз рішень дисциплінарних палат та рішень Вищої ради
правосуддя, ухвалених у дисциплінарних провадженнях щодо суддів, в контексті їхньої
відповідності стандартам та рекомендаціям Ради Європи
Ярина Удала, експертка
Проєкту:

В основі критеріїв, за якими проводиться кількісний і якісний аналіз
рішень — стандарти і рекомендації
Ради Європи, які, до речі, досить детальні в питаннях, що стосуються дисциплінарної відповідальності суддів.
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Юрій Дмитренко,
експерт проєкту:

Проєкт передбачає презентацію і обговорення висновків
з членами ВРП. Сподіваюся, що
наші рекомендації стануть в нагоді у подальшому формуванні
дисциплінарної практики.
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ПРОЄКТИ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Правова допомога
спорту в Україні
«Ми надаємо правовий захист спортсменам,
аби вони зосередилися на спортивних
здобутках», — Дмитро Коваль, засновник
проєкту «Правова допомога спорту в Україні»

Два роки тому розпочав роботу соціальний проєкт «Правова допомога спорту в Україні»,
головним завданням якого є
якісне і безкоштовне надання
юридичних консультацій спортсменам, спортивним командам
та федераціям спорту щодо договірних, трудових, трансферних відносин, дисциплінарних
та будь-яких інших юридичних
питань.
Про важливість подібних соціально спрямованих ініціатив
розповів його засновник Дмитро Коваль, член АПУ, адвокат
AVELLUM. Основна спеціалізація Дмитра — комерційний арбітраж, торгове і морське право. Також він спеціалізується в
спортивному праві та міжнародному спортивному арбітражі.
— Дмитре, розкажіть, як виникла ідея проєкту?
— Я завжди хотів практично
застосовувати ідеї, які народжувалися з корисного спілкування
у середовищі колег-юристів. На
засіданнях Комітету зі спортивного права АПУ ми обговорювали актуальні питання. Було очевидно, що юристи болісно реагують на проблеми в українському
спорті, тобто на його правову
складову. Так виникло бажання
застосовувати власні знання на
користь — зробити юридичний
внесок у розвиток спорту.
— З яких кроків розпочинали діяльність?
— У Комітеті АПУ та у Юридичній фірмі AVELLUM, коли я
озвучив свою думку, сказали:
«Супер, створюй!». І я миттєво
приступив до втілення цієї ідеї.
Ми створили сайт, сторінки в со-
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ціальних мережах, тобто почали
просувати проєкт в маси. Нас
підтримала Асоціація — зробили розсилку, створили розділ на
сайті, загалом допомогли в розповсюдженні інформації про нас
та нашу діяльність.
Основна проблема із самого початку полягала у питанні:
як достукатися до спортсменів.
Нам треба було, щоб, у першу
чергу, про нас дізналися саме
вони. Тож ми почали розсилати
пропозиції усім існуючим федераціям, Міністерству спорту і
спортивним клубам.
Коли ми тільки починали,
нам телефонували з федерацій і запитували, для чого ми це
робимо. Ми відповідали, що хочемо допомогти. Але у нашому
суспільстві є криза довіри всіх
до всіх, яка блокує розвиток.
Насправді це боляче. Тобі пропонують допомогу, а ти відмовляєшся, бо не довіряєш.
Ще велика системна проблема у тому, що спортсмени не знають власних прав та
обов’язків. Не розуміють, як
можуть захиститися від неправомірних дій федерації, яка просить «відкати».
— Яких успіхів вдалося досягти за два роки існування
проєкту?
— Ми вже допомогли кільком спортсменам та клубам.
Першим був БК «Динамо Київ»,
для якого ми підготували контракти з баскетболістами, допомогли вирішити трудові питання
та суперечки.
Потім допомогли Федерації
лижного спорту. Зараз працюємо з чемпіоном світу зі швидкісного скелелазіння, який є
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світовим рекордсменом три
роки поспіль. Він звернувся до
нас, коли грубо порушили права
його тренера. Все, що ми бачимо в політиці (хабарництво, кумівство), є і в спорті. Наприкінці
2018 року ми подали позов, на
початку квітня відбулося перше
підготовче засідання. Ми будемо оскаржувати незаконне рішення Міністерства, бо воно не
мало жодного права забирати
звання у тренера. Відповідно до
Регламенту такої можливості у
нього просто немає.
— Які перспективи у проєкту «Правова допомога спорту в
Україні»?
— Перспективи є, тому що є
небайдужі люди, які готові допомагати спортсменам безоплатно. Єдине, що нам необхідно —
це довіра спортсменів.
— Чи багато юристів долучилося до Вашої ініціативи?
— З початку діяльності
проєкту до нас звернулося
близько десяти юристів, які готові безоплатно допомагати
спортсменам. Але нам бракує
впізнаваності та реклами. Потенційно роботи дуже багато!

— Що Ви б хотіли сказати як
засновник проєкту українській
правовій спільноті?
— Я б сказав, що від нас багато чого залежить. Ми у змозі
допомогти багатьом спортсменам. Саме завдяки нашій підтримці спортсмени збережуть
енергію та нерви для тренувань,
а не для судових розбирань та
самозахисту, і зможуть показати
достойні результати у спорті.
— Вас сміливо можна назвати
ангелом-охоронцем
спортсменів. Чи правильно я
розумію, що з боку держави
поки ніякої підтримки проєкт
не отримував?
— Ми надсилали листи до
Міністерства спорту про наш
проєкт, і вони розіслали цю інформацію спортивним федераціям.
— Проєкт діє лише на території Києва?
— У нас вже є звернення від
молоді зі Львова, вони запропонували створити центр «Правова допомога спорту в Україні» на
Західній Україні, тож ми плануємо розширювати свою географію. Адже девіз проєкту — «Разом переможемо», у ньому все.
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ЗАХОДИ
КОМІТЕТІВ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Обговорення рішення СОТ у спорі
між Україною та РФ
27 травня 2019 року у м. Києві
Комітет АПУ з альтернативних
вирішень спорів спільно з
Комітетом з міжнародного
права провели круглий стіл,
на якому обговорили рішення
Світової організації торгівлі
(СОТ) у спорі між РФ та
Україною щодо впроваджених
РФ обмежень транзитних
перевезень для України через
територію РФ (рішення DS512)

М

одерували захід Амінат Сулейманова, Голова Комітету
з міжнародного права, співкеруюча партнерка AVELLUM,
та Олександр Волков, заступник голови Комітету з альтернативних
вирішень спорів, старший юрист ЮФ Asters.
Серед експертів: Анжела Махінова,
партнерка ЮФ Sayenko Kharenko, Олеся
Кривецька, старша юристка АФ «Сергій
Козьяков та Партнери», та Олена Засипкіна, заступниця директора департаменту торговельного захисту Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
Віталій Погорецький, радник Консультативного центру з права СОТ (Швейцарія),
взяв участь в обговоренні за допомогою
відеоконференції.
Нагадаємо, що панель арбітрів СОТ винесла рішення на користь Росії у справі про
обмеження транзиту українських товарів через територію РФ.
У 2016 році Україна подала позов до СОТ
у відповідь на рішення РФ, яка, у свою чергу,
пояснила застосування таких заходів як захист своїх ключових інтересів у сфері безпе-

ки, що був зумовлений надзвичайною ситуацією у взаєминах з Україною.
Експерти зазначили, що подача позову
до СОТ складається з декількох етапів. Перший — подача запиту на консультації, що
Україна зробила у вересні 2016 року. Однак
консультації, які пройшли в листопаді того
ж року, були провалені і не привели до вирішення суперечки з РФ.
Наступним етапом подачі позову Україна скористалася в лютому 2017 року — вона
ініціювала створення панелі арбітрів, але
тоді Росія заблокувала її скликання. У разі
повторної заявки рішення про скликання
групи експертів приймається автоматично, в
результаті гендиректор СОТ сформував таку
панель у червні 2017 року.
У своїй скарзі до СОТ Україна оцінила
скорочення експорту українських товарів на
ринки країн Центральної, Середньої Азії та
Кавказу в першому півріччі 2016 року. «Росія
задіяла ХХІ статтю ГУТТ (Генеральна угода з
тарифів і торгівлі). У разі створення небезпеки для держави вона може вживати такі захисні заходи. Раніше така стаття практично
не використовувалася. Це було зроблено для

того, щоб іншим країнам зберегти можливість посилатися на цю статтю в майбутньому», — зазначила Олена Засипкіна.
Україна має великі шанси виграти апеляцію, переконана Анжела Махінова. Перш за
все, тому що дії Росії щодо торгівлі з Україною виглядають суперечливо і непослідовно,
що ставить під сумнів наявність тих самих
«ключових інтересів у сфері безпеки».
Та в разі виграної апеляції Україна все ж
не зможе вимагати компенсації за завданний збиток — у праві СОТ це не передбачено,
підкреслили експерти.
Юристи звернули увагу: неправильно
стверджувати, що всі суперечки в протистоянні Росії і України в межах СОТ були програні Україною. Незважаючи на те, що в справі
DS499 про заходи щодо залізничного обладнання група експертів задовольнила не всі вимоги України, були визнані порушення з боку
РФ в частині неправомірних призупинень сертифікатів. Важливим досягненням є також те,
що РФ буде змушена визнавати сертифікати
відповідності, видані іншими членами Євразійського економічного союзу, що дозволить
розблокувати український експорт.

АНОНС

МИ ТРАНСЛЮЄМО ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТІВ
З квітня 2019 року Асоціація правників
України почала проводити онлайн-трансляції засідань комітетів для членів регіональних відділень.
«Ми формуємо потужну спільноту, тому
нам важливо обмінюватися думками, практикою та налагоджувати комунікацію регіональних членів Асоціації з лідерами юридичного
ринку. Наша мета — міцна та розгалужена
мережа колег-юристів по всій країні. Не важливо, в якому регіоні проживає член АПУ, ми
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дбаємо про рівні можливості для реалізації
власного потенціалу», — зазначила виконавчий директор Асоціації Олександра Егерт.
В АПУ функціонують 25 комітетів, до
складу яких входять провідні експерти галузі. Комітети проводять регулярні засідання, вносять пропозиції з удосконалення
профільного законодавства та обговорюють практику застосування законодавства.
За умови сплаченого членського внеску ви можете отримати доступ до пере-
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гляду відео більше ніж 200 засідань комітетів на рік. Для цього надішліть посилання
на власну сторінку у Facebook на адресу:
amaksimov@uba.ua.
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ЗАХОДИ
КОМІТЕТІВ
ЗАХОДИ
АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Комітет з міграційного права:
порушення прав і свобод ВПО
31 травня 2019 року у м. Києві у приміщенні
Інституту міжнародних відносин КНУ імені
Тараса Шевченка Комітет АПУ з міграційного
права провів засідання задля обговорення прав
внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

У

вступному
слові
Сергій
Ніжинський, Голова Комітету з міграційного
права АПУ, наголосив, що цієї весни минає п’ять
років від початку конфлікту на
сході України. Кількість внутрішньо переміщених осіб постійно зростає. Станом на 2018
рік 1,3 млн українців змушені
були залишити свої домівки
після анексії Криму та розгортання збройного конфлікту на
Сході України.
Наталія Камінська, професорка кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх
справ розповіла про порушення
соціально-економічних
прав
ВПО, зокрема права власності.
Олена Вінгловська, професорка кафедри конституційного
права та міжнародного права
Таврійського
національного
університету імені В.І. Вернад-

ського, наголосила на проблемах, з якими зіштовхуються
студенти з окупованого Криму,
котрі бажають продовжити навчання на материковій частині
України.
Жваве обговорення серед учасників круглого столу
викликали житлові питання внутрішньо переміщених
осіб. Еліна Шишкіна, правова аналітикиня БФ «Право на
захист», окреслила присутнім
ситуацію з тим, як держава намагається вирішувати питання
житла для внутрішньо переміщених осіб.
Зокрема, у 2018 році за рахунок субвенцій із держбюджету були закуплені квартири в
Маріуполі та Покровську. В Маріуполі було куплено 63 квартири, в Покровську — 15-19. Однак
ці квартири — лише тимчасове
житло, оскільки право власності на них залишається у місцевих адміністрацій. За законом,

люди, які матимуть право ним
користуватися, можуть робити
це протягом року з правом подальшої пролонгації. Проте це
не вирішує питання з власним
житлом внутрішньо переміщених осіб.
До дискусії приєднався радник з правових питань УВКБ
ООН Олександр Хорошавін.
Він зазначив, що в межах програми «Доступне житло» в
Держмолодьжитлі на поточний
час є кілька компонентів для
різних категорій громадян на
національному рівні. У 2017
році в програму «Доступне житло» були включені такі категорії
громадян, як ВПО та ветерани
АТО. Програма стала передбачати субсидування придбання житла, де 50% від вартості

квартири покривається домогосподарством ВПО та ветеранів, а ще 50% — з державного
бюджету. У 2017 році програма
«Доступне житло» виконувалася
з фінансуванням 30 млн грн, в
2018 — 100 млн грн.
На завершення круглого
столу Сергій Ніжинський звернувся до Ради студентів ІМВ з
ініціативою адресувати до Комітету свої скарги щодо відомих їм порушень прав та свобод
внутрішньо переміщених осіб,
які будуть розглядатися на засіданні Комітету. За результатами
круглого столу були сформовані
пропозиції, адресовані до органів державної влади щодо проблемних питань внутрішньо
переміщених осіб і юридичних
шляхів їх вирішення.

Настанови управління
арештованим майном
21 травня 2019 року у м. Києві Комітет з кримінального та
кримінально-процесуального права АПУ разом із Агентством
з розшуку та менеджменту активів (АРМА) провели засідання
на тему: «Настанови управління арештованим майном»

М

одератором заходу виступила
Оксана Дитинко, членкиня
Ради Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права, керуюча
партнерка АО «Дитинко та Партнери».
Впродовж засідання учасники обговорили діяльність АРМА, експерти поді-

лилися власним досвідом у справах клієнтів, майно яких було передане в управління.
Серед учасників заходу: Антон Янчук,
голова Агентства з розшуку та менеджменту
активів, Микита Нуралін, член Ради Комітету АПУ з кримінального та кримінально-процесуального права АПУ, адвокат VB
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PARTNERS, та Олександр Горобець, адвокат АО «Юскутум».
Антон Янчук представив один із продуктів роботи АРМА, а саме — методичні
рекомендації «Настанови управління арештованим майном».
Експерти дійшли висновку, що інститут
управління арештованим у кримінальних
справах майном справді необхідний. За їх
словами, такий механізм існує в багатьох
країнах, зокрема у Європі, та для ефективності його роботи в нашій країні треба внести суттєві законодавчі зміни для захисту
права власності в кримінальному процесі.
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Кращі практики в комунікації:
поради для адвокатів майбутнього

Триває навчання на
третьому сезоні програми
«Адвокат майбутнього».
Учасники вже опанували
кращі практики у
налагодженні комунікації
з клієнтом та розпочали
навчання на другому модулі
Програми

П

ісля проходження першого
модуля адвокати удосконалили свої комунікативні навички, опанували складні
питання етики, управління
емоціями та стресом, навчилися більш якісно проводити інтерв’ювання та консультування клієнтів, а також звітувати перед ними.
Експерти програми «Адвокат майбутнього» – Дмитро Кухнюк, Вікторія Мітько та Андрій Костін — діляться порадами та
нагадують про важливість етики, емоційного інтелекту й активного слухання у роботі
адвоката.

Що таке етика адвоката в
комунікації з клієнтом?

Дмитро Кухнюк, експерт Програми
У преамбулі Правил адвокатської етики (ПАЕ) в редакції від 1 жовтня 1999 року
було зазначено, що адвокат при здійсненні
своєї професійної діяльності виступає носієм обов’язків, іноді суперечливих, щодо:
клієнтів, судів та інших державних органів,
адвокатури загалом та окремих адвокатів,
суспільства.
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Недаремно клієнти в цьому переліку
названі першими. Етичним аспектам професійної поведінки адвоката у відносинах
із клієнтами присвячено третій розділ ПАЕ.
Цей розділ є найбільшим в ПАЕ, оскільки
включає 28 статей із 71.
Окрім цього, переважна більшість основних принципів адвокатської етики так чи
інакше стосується взаємовідносин із клієнтами. Щодо етичних аспектів комунікації
з клієнтом під час прийняття та виконання
доручення клієнта, то адвокат, зокрема
зобов’язаний:
— на вимогу клієнта до укладення договору про надання правової допомоги повідомити клієнту чи має він належну кваліфікацію
для надання правової допомоги у конкретній
справі та обставини, що можуть вплинути на
виникнення конфлікту інтересів;
— з’ясувати всі відомі клієнту обставини,
які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та її змісті,
запитати і вивчити всі відповідні документи,
які є в розпорядженні клієнта, до підписання договору про надання правової допомоги у справі;
— викласти клієнту фактичні та правові підстави (в разі наявності таких) для виконання певного доручення і повідомити в
загальних рисах, який час і обсяг роботи
необхідний для виконання цього доручен-
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ня, та правові наслідки досягнення результату, якого бажає клієнт;
— повідомити клієнта про існування несприятливої для клієнта практики застосування відповідних норм права (в разі, якщо
така практика існує);
— повідомити клієнта про відсутність
фактичних та правових підстав для виконання доручення (в разі їх відсутності) та
узгодити з ним зміну змісту доручення, що
відповідав би тому гіпотетичному результату, який може бути досягнутий, або відмовитися від прийняття доручення;
— з’ясувати у клієнта, чи він не
пов’язаний чинним договором з іншим адвокатом на виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом, доручення;
— інформувати клієнта про його законні
права та обов’язки;
— з розумною періодичністю в обсязі,
достатньому для того, щоб клієнт міг приймати обґрунтовані рішення щодо суті свого
доручення та його виконання, інформувати
клієнта про хід та результати виконання доручення і своєчасно відповідати на запити
клієнта про стан його справи.
Отже, без перебільшення можна сказати, що професійній етиці у відносинах адвоката з клієнтом у ПАЕ відведена ключова
роль.

WWW.UBA.UA | АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ

Що таке активне
слухання і чим воно
корисне для адвоката?

вести його ситуацію під аналогічну, з якої ми
вже зустрічалися, адже кожен клієнт і кожна ситуація індивідуальні і вимагають свого
особливого підходу. Будьте уважні при спілкуванні з клієнтом, створіть обстановку комфорту і безпеки, сконцентруйтеся на тому,
щоб його почути, не відволікайтеся на власні
думки — і ваше спілкування пройде з максимальною користю для справи!

Чим важливий для
адвоката емоційний
інтелект?
Андрій Костін, експерт Програми
Активне слухання — це необхідний навик
комунікації адвоката з клієнтом. Ми повинні
чітко розуміти різницю між «слухати» і «чути».
Для початку слід опанувати техніку мовчання, причому не тільки вербального, а й внутрішнього. Ми можемо мовчати, але при цьому відволікатися на власні думки, і в такому
випадку ми ніби розмовляємо самі із собою.
У такій ситуації ми можемо втратити щось
важливе з того, що нам намагається розповісти наш співрозмовник.
Активне слухання має супроводжуватися
невербальними техніками, серед яких особливо важливою є зоровий контакт. Наш клієнт повинен відчувати, що ми його чуємо. Це
дозволяє нам зібрати інформацію, заручитися підтримкою співрозмовника, встановити з
ним контакт і надалі викликати довіру.
Для того щоб переконатися в правильному розумінні почутого, ми можемо використовувати техніку перефразування, при цьому
ми не повинні ігнорувати емоції нашого клієнта. Техніка відображення (віддзеркалювання)
полягає в тому, що ми повертаємо співрозмовнику те, що ми почули, своїми словами і
передаємо зміст сказаного ним, називаючи
емоцію нашого клієнта. Це дозволяє нам
переконатися в тому, що ми правильно розуміємо клієнта, а клієнту — в тому, що ми відчуваємо його емоційний стан. Для того, щоб
підсумувати почуте і перейти до наступного
питання, ми використовуємо техніку резюмування. Це необхідний етап, такий double
check, який дозволяє нам остаточно переконатися в однаковому розумінні факту або
обставини з нашим клієнтом.
Найголовніше — не намагатися говорити
і думати замість клієнта, не намагатися під-

Вікторія Мітько, експертка Програми
Що таке емоційний інтелект? По-перше,
це здатність людини розпізнавати власні емоції; вміння їх аналізувати та керувати ними;
зберігати емоційний баланс, особливо в критичних ситуаціях. По-друге, це здатність розуміти емоції оточуючих і вміння будувати контакти, враховуючи емоційний стан людини, з
метою вирішення практичних завдань.
Чи важливо це все для адвоката? Вважаю, що так.
Людина має такі найважливіші цінності:
життя, здоров’я, свобода, власність. Якщо з
першими двома працюють лікарі, то свобода
і власність — це те, що частіше за все допомагає захистити адвокат. Загроза цим цінностям має сильний вплив на стан людини. Тому
кожне спілкування адвоката з клієнтом — це
робота з людиною, яка знаходиться в нестабільному емоційному стані. І з цим стикається
повсякденно кожен із нас.
Адвокат — самозайнята особа, і наявність клієнтів — це фінансова безпека та
незалежність. Тому, як на мене, саме емоційний інтелект завжди допоможе налагодити
довіру між адвокатом та людиною, яка звернулася по допомогу. Від початкової бесіди,
погляду, мови тіла адвоката залежить, чи
стане людина клієнтом, чи піде далі на пошук

іншого спеціаліста. Звичайно, важливо, щоб
адвокат був суперпрофесіоналом, відмінно орієнтувався в нормах матеріального та
процесуального права, знав судову практику. Але без довіри важко спонукати клієнта
погодитися з обраною позицією захисту або
дотримуватися порад у цивільній/господарській справі.
Крім того, клієнт, який знаходиться в стані нерівноваги, заважає роботі адвоката: він
розповідає багато непотрібного, на питання
відповідає не по суті, забирає час на вислуховування зайвої інформації. Нерідко клієнт
не може сформулювати ціль візиту, поки не
проговорить свої переживання. Тому вміння
урівноважити емоційний стан клієнта — це
збережений час та нерви адвоката. Клієнт,
який реалістично дивиться на події, має здатність аналізувати або хоча б сприймати і виконувати поради — мрія кожного адвоката. З
ним налагоджується конструктивний діалог
та плідна співпраця.
Є ще одне. Робота з людьми — це завжди витрати внутрішньої енергії. Адвокат,
навіть якщо він розуміє, що кращий радник —
холодна голова, переживає за справу, за
клієнта, за можливий результат. Цьому частогусто сприяють і самі клієнти. Їм здається, що
адвокат буде краще виконувати свою роботу, якщо розділить їхні хвилювання, пов’язані
зі справою. І тут потрібно бути дуже обережним. Слід пам’ятати, що емпатія (співпереживання) — це розуміння почуттів, психічних
станів, відносин клієнта. Для збереження
свого фізичного здоров’я адвокату потрібно лише «тримати руку на кришці пральної
машини і відчувати її вібрації». Це допоможе
бути ефективним і раціональним. Постійне
«прокручування в пральній машині» разом із
клієнтом виснажує емоційно і фізично, а також може сприяти помилкам у роботі. Погляд
збоку, а не зсередини дозволяє постійно
аналізувати ситуацію і не втрачати контроль.
Чим вище рівень емоційного інтелекту,
тим простіше приймати рішення та брати на
себе відповідальність. Вважаю, що успішний
адвокат є лідером щодо до свого клієнта. Він
бере відповідальність за рішення, які приймає в обставинах, що постійно змінюються.
Високий рівень емоційного інтелекту дозволяє адвокату бути переконливим і впевненим
у собі професіоналом, який також вміє налагодити успішну комунікацію із суддями, слідчими, прокурорами і колегами-адвокатами.

Матеріали, викладені у цій статті — це особисті погляди спікерів заходу. Вони не є офіційною позицією програми «Адвокат майбутнього», Асоціації правників
України, Всеукраїнського об’єднання адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні», Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади та Посольства США в Україні.
«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 розроблена протягом 2016 — 2017 рр. за підтримки проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» з
експертним внеском Канадської асоціації юристів. У 2018 р. програма «Адвокат майбутнього» реалізується Асоціацією правників України та Всеукраїнським
об’єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки та проєкту «Доступна та якісна правова
допомога в Україні», що фінансується Урядом Канади та впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

Регіональна школа з медіації у Чернівцях
18 — 19 травня 2019 року
у м. Чернівці відбулася
Регіональна школа з медіації,
організована Чернівецьким
осередком Ліги студентів АПУ

С

еред близько 50 учасників були
представники Львова, Тернополя,
Івано-Франківська та інших міст
України.
Зі своїми тренінгами виступили 11 спікерів, провідних медіаторів, які приїхали до
Чернівців із Києва та Львова. Учасники дізналися базові поняття процесу медіації, а
також особливості її застосування у кримінальних, сімейних, господарських та адміністративних спорах.
Спікерами виступили:
— Руслана Гаврилюк, д.ю.н., завідувачка кафедри публічного права ЧНУ ім. Юрія
Федьковича;
— Дмитро Костя, к.ю.н., доцент кафедри
публічного права ЧНУ ім. Ю. Федьковича;
— Олена Зімніцька, адвокатка, медіаторка, членкиня ГО «Буковинський центр
медіації»;

— Оксана Меленко, к.ю.н., доцентка
кафедри юридичної психології юридичного
факультету ЧНУ ім. Юрія Федьковича;
— Олена Куцак, керуюча партнерка ЮФ
«Куцак і партнери»;
— Наталя Волкова, адвокатка, членкиня
Національної асоціації медіаторів України;
— Ольга Тютюн, медіаторка Центру
медіації Київської торгово-промислової
палати;
— Наталія Ковалко, к.ю.н., сертифікована медіаторка та адвокатка;

— Світлана Хєда, сертифікована медіаторка, радниця ЮФ Sayenko Kharenko;
— Анна Лиско, директорка Львівського
центру медіації, адвокатка, медіаторка;
— Світлана Ільницька, членкиня правління Львівського центру медіації.
Дякуємо Буковинському центру медіації, кафедрі публічного права юридичного
факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича, Лабораторії медіації, переговорів та арбітражу за
допомогу в організації заходу.

V Турнір з цивільного права та процесу в Одесі
18 — 19 травня 2019 року
в Одесі відбувся V турнір
з цивільного права та процесу
Ліги студентів АПУ

П

ерший день турніру пройшов
на базі економіко-правового
факультету Одеського національного університету імені
І.І. Мечнікова, який є співзасновником та співорганізатором турніру.
Традиційно його відкрила голова Одеського осередку Ліги студентів АПУ Мілена
Тетерятник.
Усього в заході брало участь 10 команд із
студентів ІІ-VI курсів. Учасники мали змогу
відчути себе справжніми адвокатами і показати високий рівень підготовки, продемонструвати уміння красномовства, знання
сучасного, вже оновленого, законодавства
та дружної командної роботи.
До складу суддівської колегії увійшли:
адвокати, судді, викладачі, юрисконсульти
і судові експерти, які справедливо та неупереджено хвалили та критикували учасників.
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Півфінал і фінал пройшли на базі Апеляційного суду Одеської області. За результатами змагань переможцями стали такі
команди:
І місце: команда Ladies in Law (Олена
Колеснік та Марія Шевченко).
ІІ місце: команда Debut du voyage (Анастасія Яцюк та Микола Дєордєв).
ІІІ місце: команда «Французький бульвар» (Анна Кисель та Євген Каташинський).
Номінація «Кращі процесуальні документи»: команда ARTEMIDA (Діана Ляшенко та Діана Данишенко).
Номінація «Кращий оратор турніру»:
учасник команди «Французький бульвар» —
Євген Каташинський.
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Призери гри отримали кубки, медалі та
грошову винагороду.
Звісно, найбільша вдячність партнерам — без них захід не пройшов би на такому високому рівні! Одеський осередок Ліги
студентів АПУ дякує Генеральному партнеру — АО «Юридичне бюро Сергєєвих», ексклюзивному партнеру заходу — ЮК Legal
Partner, ексклюзивному партнеру Одеського осередку — ЮК «Привілей», партнеру
осередку — АБ «Фішер Юлія», партнерам заходу — адвокаткам Ірині Грозі та Ользі Балашовій, а також інформаційним партнерам Одеського осередку — Telegram-каналу
«Блог Юриста» та OpportunityForJobUA,
інформаційно-юридичному сайту «Я і Закон».
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

ІV Всеукраїнська школа «Тонкощі
судового процесу»
25 — 26 травня 2019 року
Острозький осередок Ліги
студентів АПУ провів
ІV Всеукраїнську школу
«Тонкощі судового процесу»

З

ахід подарував чудовий шанс поспілкуватися із провідними юристами, які є справжніми профі у
своїй справі та дали чимало порад
щодо різних нюансів судочинства,
де студенти змогли продемонструвати набуті вміння та знання на практиці, взявши
участь в імпровізованому судовому процесі.
У перший день школи відбулися лекції
від представників різних юридичних професій. Серед лекторів, які поділилися своїм
досвідом та шаленою мотивацією були:
— Ольга Шминдрук — к.ю.н. та адвокатка з багаторічним досвідом, яка детально розповіла про тактику захисту в кримінальному провадженні та як домогтися
виправдувального вироку. Це була крута
лекція, поєднана із життєвими ситуаціями
та практикою пані Ольги.
— Василь Грязнов — суддя Північно-західного апеляційного господарського суду.
Він доступно та інформативно розповів про
новели Господарського процесуального кодексу України.
— Віта Левчук — суддя Костопільського
районного суду, виступила з темою «Застосування верховенства права в судочинстві:
законність та справедливість». Було цікаво,
суперечливо та надзвичайно інформативно.
— Ірина Маліцька — керуюча партнерка ЮФ «АДВОКАРЕ». Студенти були вражені енергетикою та позитивом пані Ірини,

оскільки вона поділилася великою кількістю порад щодо виступів у суді, як себе поводити та як відповідно одягатися.
— Ярослав Максименко — керуючий
партнер Юридичної компанії «Максименко
та партнери». Як спілкуватися з клієнтом?
Як уникнути різних форс-мажорів під час
судового засідання? Тепер учасники школи
знають відповідь.
Після інтенсивних виступів, всі учасники мали можливість познайомитися з
Острозькою академією під час екскурсії
музеєм академії, храмом, підземеллями навчального закладу, що подарувало гостям
найкращі враження, оскільки екскурсії були
досить пізнавальними.
Завершився перший день нашої школи
святковою вечіркою, де учасники мали змогу познайомитись один з одним та поділитися враженнями.
Другий день школи вразив своїми практичними виступами спікерів та інсценізацією судового процесу.
Зранку виступив Вадим Годованюк
прокурор Хмельницької місцевої прокуратури. Учасники дізналися про методи допиту, його особливості, що слід питати, а про
що потрібно змовчати. Останнім спікером

став Богдан Шабаровський, адвокат ЮК
«Юскутум». З Богданом поговорили про
докази та доказування у господарському
процесі, а саме: про строки, експертизу,
експертне дослідження та як подавати електронні докази.
Ні для кого не секрет, що усі навички
потрібно закріплювати на практиці. Тож на
ІV Всеукраїнській школі «Тонкощі судового
процесу» ми провели інсценізоване судове
засідання. Учасники ознайомилися з фабулою справи та разом із менторами готували запитання для допиту свідків та правову позицію. Після підготовки ми розіграли
процес, а потім мали можливість дізнатися
помилки, що було надзвичайно корисно.
Особливу вдячність висловлюємо усім
партнерам, які зробили важливий внесок в
організацію заходу та адміністрації Національного університету «Острозька академія».
Ми вдячні ЮК Arzinger за підтримку та
надання можливості студентам і молодим
правникам удосконалюватися. Нашим інформаційним партнером був Law & Events,
за що теж окрема вдячність, та інтернет-магазину «Юркнига» за допомогу в організації
заходу. Щиро дякуємо усім за допомогу!

ПРИЄДНУЙСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КЕЙС-ЧЕМПІОНАТУ!
Кейс-чемпiонат — це унiкальна
можливiсть для студентiв випробувати
знання та отримати новi, вирiшуючи кейси. А також шанс проявити себе перед
провiдними юридичними компанiями.
Тебе чекає 5 практик:
— кримінальне право за підтримки
AVER LEX;
— інтелектуальна власність за підтримки Doubinsky & Osharova;
— податкове право за підтримки
«Соколовській і Партнери;

— нерухомість за підтримки
TOTUM LF;
— банкрутство за підтримки
EQUITY Law Firm;
Реєструйся на нашому сайті та чекай на листа!

Не втрать
свій шанс
стажуватися
у найкращих!
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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
Президент
Денис Бугай
dbugay@uba.ua

Віцепрезидент
Артем Стоянов
astoyanov@uba.ua

Президент у відставці
Андрій Стельмащук
astelmaschuk@uba.ua

Виконавча директорка
Олександра Егерт
oegert@uba.ua

Керівниця напряму
«Спільнота»
Вікторія Краснова
vkrasnova@uba.ua

Заступник виконавчого
директора з фінансових
питань
Віктор Шелест
vshelest@uba.ua

IT-спеціаліст/менеджер
з господарського
забезпечення
Андрій Максімов
amaksimov@uba.ua

Координаторка заходів
Вікторія Доценко
forum@uba.ua

SMM-менеджерка
Дарія Сидорчук
smm@uba.ua

PR-координаторка
Гаяне Удовенко
pr@uba.ua

Координаторка заходів
Тетяна Осауленко
conference@uba.ua

Координаторка
комітетів та форумів
Марія Копиця
komitet@uba.ua

Координаторка
законопроєктної роботи
Ольга Лопушанська
gr@uba.ua

Координаторка
з питань членства
Наталія Єрмоленко
members@uba.ua

Координаторка
регіональних відділень
та секцій
Катеринa Пищик
branches@uba.ua

Асистентка
координаторки
комітетів та форумів
Вікторія Мотя
assistant@uba.ua

Контент-менеджерка
Юлія Гончаренко
press@uba.ua

Координаторка західних
відділень
Ольга Лотоцька
zakhid@uba.ua
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KYIV ARBITRATION DAYS:

МИСЛИТИ ГЛОБАЛЬНО!
ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

МЕДІА-ПАРТНЕРИ АПУ

ЗА ПІДТРИМКИ

