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Члена Асоціації правників України Сергія Ігнатовського призначено
заступником Голови Фонду державного
майна України.
До цього пан Ігнатовський займав
посаду партнера Юридичної фірми LCF Law Group, а у період
2016 — 2019 рр. — директора юридичного департаменту ТОВ «МРІЯ АГРОХОЛДИНГ».
Упродовж багатьох років пан Ігнатовський бере активну участь у діяльності правничої спільноти. Зокрема,
він приділяв значну увагу питанню запобігання корупції на підприємствах
паливно-енергетичного комплексу та
брав активну участь у розробці Концепції реформування корпоративного права. Нині входить до складу Правничої
Асамблеї АПУ.

6 листопада 2019 року відбулося 143 засідання Правління Асоціації правників України на чолі з Президентом
АПУ Денисом Бугаєм.
Члени Правління затвердили фінансовий звіт за 9 місяців та обговорили бюджет на наступний рік. Також було
призначено нового очільника Відділення АПУ у Чернігівській області. Ним став Андрій Миланич. А Дмитро
Костяков був обраний членом Ради Відділення АПУ в Закарпатській області. Сформовано склад організаційних
комітетів весняних заходів.
Президент АПУ наголосив, що члени Правління мають
зібратися ще двічі до кінця цього року. Наступну дату засідання запланували на 26 листопада.
Рішенням правління до громадських рад делегували
представників АПУ:
— Руслану Пивоварову — до Громадської ради при
Головному управлінні ДПС у Харківській області;
— Микиту Нураліна — до участі у конкурсі з формування персонального складу Громадської ради при АРМА.
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НОВІ РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ
На початку осені ми розпочали пілотний проект з пошуку
регіональних

представників

трьох комітетів задля посилен-
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ної палати, адвокат.
Комітет з інтелектуальної
власності:

укріплення

— Марія Народенко (Чер-

комунікації між регіональни-

нігів), юристка у галузі інтелек-

ми осередками та комітетами,

туальної власності.

ня

експертності,

створення нових можливостей
комунікації правників.
Знайомимо вас із першими

Комітет з податкового та
митного права:
— Роман Ларіонов (Львів),

регіональними представника-

керуючий

ми.

Partners.

партнер

АО

GLK

Комітет з кримінального та

— Аліна Сіра (Житомир),

кримінально-процесуального

Голова Відділення АПУ в Жи-

права:

томирській

— Наталія Нагорна (Житомир), адвокатка.
— Денис Ткач (Запоріжжя), Секретар КДКА Запорізь-
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кої області, член кваліфікацій-

області, керуюча

АБ «Аліна Сіра та Партнери».
— Регіна Харченко (Запоріжжя), юрисконсульт ПП «Феміда».
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НОВИНИ
ФАНДРЕЙЗИНГ

БІБЛІОТЕКА

АПУ ШУКАЄ ПАРТНЕРІВ НОВОГО САЙТУ

ЗАСТОСУВАННЯ КОДЕКСУ
З ПРОЦЕДУР БАНКРУТСТВА

Ми
пропонуємо нашим друзям та
партнерам приєднатися до створення нового сайту АПУ.
Для чого нам новий сайт?
Нашому
сайту
АПУ вже понад 10 років. Він вже морально
застарів і технічно не може забезпечити потреби Асоціації.
Ми хочемо розвиватися та втілювати ще більше якісних інформаційних проектів та застосовувати сучасні комунікаційні канали для
ефективного спілкування з вами.
Скільки коштує зробити сайт?
Для реалізації нашої мети потрібно зібрати 240 000 грн.
Фандрайзинг: залучення ресурсів
Ми розраховуємо на вашу підтримку та будемо
безмежно вдячні за допомогу. Кожен ваш внесок має
значення, не залежно від суми!
А якщо ваша компанія готова стати офіційним партнером нового сайту АПУ, звертайтеся,
будь ласка, до виконавчої директорки АПУ Олександри Егерт за
тел.: (044) 492-88-48 або пишіть на адресу: oegert@uba.ua.
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Друком вийшла збірка
з 23 наукових статей про
застосування норм Кодексу України з процедур
банкрутства за загальною
редакцією Сергія Жукова,
доктора юридичних наук,
судді-спікера Касаційного
господарського суду у складі Верховного Суду.
У виданні опубліковані роботи українських правників
щодо проблемних питань застосування вказаних процедур та
їх вплив на майбутнє сфери.
Видання створене за ініціативи судової палати для розгляду справ про банкрутство за сприяння Асоціації правників
України.
Автори статей, серед яких 16 членів Асоціації правників
України, висвітлили власне сприйняття окремих інститутів
банкрутства та окреслили вагомі підходи й індивідуальні шляхи удосконалення новел Кодексу.
Вони підкреслюють: викладені висновки та рекомендації
потребують активного подальшого обговорення.
Збірка наукових статей буде розповсюджуватися на найближчих заходах Асоціації правників України та буде доступна
в електронному вигляді.
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ОФІЦІЙНО
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Зміни до процесуальних кодексів:
звернення Комітету
Комітет Асоціації правників України
з процесуального права звернувся до
Комітету Верховної Ради України з питань
правової політики з пропозиціями до
законопроекту «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу
України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного
судочинства України щодо удосконалення
перегляду судових рішень в апеляційному
та касаційному порядку» № 2314

К

омітет звертає увагу на таке:
1. Питання пропозицій
про зміну порядку вирішення
заявленого відводу та самовідводу.
Експерти підтримують ініціативу щодо
удосконалення інституту розгляду заяв про
відводи з метою протидії зловживанню
правом на відвід. Але звертають увагу на
запропонований законом алгоритм дій у
випадку, якщо суд доходить висновку про
необґрунтованість заявленого відводу.
Комітет
пропонує
уточнити
та
прив’язати подачу заяви про відвід «до наступного засідання суду». Оскільки вважає,
що прив’язка у законопроекті подачі заяви
до наступного судового засідання призведе до невизначеності та різного тлумачення
кодексів у випадку, якщо відвід буде заявлятися на стадії підготовчого провадження, а
не на стадії розгляду по суті.
2. Про виключення деяких видів забезпечення позову.
Шляхом виключення деяких видів забезпечення позову законопроектом пропонується встановити виключний перелік за-

ходів забезпечення позову без можливості
судом застосування додаткових заходів забезпечення.
На думку членів Комітету АПУ, такий
підхід є помилковим, оскільки вичерпний
список видів забезпечення не може врахувати всі судові справи та спірні правовідносини, які можуть виникнути в майбутньому
і для яких застосування закріплених заходів
забезпечення буде неефективним. Відповідно, мета інституту забезпечення не буде
досягнута.
Доцільним є збереження можливості
для суду застосувати інший захід забезпечення, який є ефективним у конкретному
спорі.
3. Про заборону деяких видів забезпечення позову.
Експерти наголошують: запропоновані
зміни вносять дисбаланс до системи «стримувань і противаг» та вважають, що норма є
дискримінаційною і порушує принцип диспозитивності судового рішення.
Забезпечення позову — це превентивний механізм контролю судової влади. Процесуальні кодекси не повинні обмежувати

контрольну функцію судової влади. В такому випадку є ризик порушення балансу та
узурпації влади.
4. Про введення нових касаційних
фільтрів.
АПУ пропонує як при поділі спорів на
категорії, так і при застосуванні касаційних
фільтрів застосовувати поняття «майновий
інтерес позивача за результатом вирішення
спору».
Комітет зробив висновок, що визначення категорії справи залежно від поняття
«майновий інтерес позивача за результатом
вирішення спору», а не від «ціна позову» є
більш вдалим і виключає проблему різного
тлумачення.
Комітет вважає доцільним законодавчо
визначити поняття «висновок щодо застосування норми права, викладений у постанові Верховного Суду» та закріпити у вимогах до змісту постанови суду касаційної
інстанції, що кожна постанова має містити
окремо «висновок щодо застосування норми права».
З повним текстом звернення можна
ознайомитися на сайті АПУ.

ПРЕЗИДЕНТ ПІДПИСАВ ЗАКОНОПРОЕКТ №1056-1
ПРО АНТИРЕЙДЕРСТВО
21 жовтня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 1056-1 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
захисту права власності», спрямований на
боротьбу з рейдерством.
Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада
України схвалила в другому читанні законопроект №1056-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо за-
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хисту права власності», який спрямований
на боротьбу з рейдерством. За документ
проголосували 284 народних депутати.
25 вересня Комітет АПУ закликав народних депутатів розглянути зміни до вказаного законопроекту. У своєму зверненні
представники Комітету АПУ висловили занепокоєння окремими його положеннями.
Правники наголошували: запропоновані
зміни є шкідливими для бізнес-клімату та

№10-11 (162-163) ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД 2019 РОКУ

не вирішують проблеми рейдерства. Більш
того, вони суттєво обмежуватимуть укладення правочинів із частками ТОВ.
Анна Бабич, Голова Комітету з корпоративного права та фондового ринку, партнерка ЮФ Aequo, зазначила: «Ми раді, що
до думки Асоціації правників України прислухалися та все ж врахували наші пропозиції до законопроекту. Сподіваємося на
подальшу плідну співпрацю».
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КОМЕНТАР
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Кодекс із процедур банкрутства:
коментує Юліан Хорунжий

21 жовтня 2019 року був введений в дію Кодекс
України з процедур банкрутства

Я

к повідомляє пресслужба
Мін’юсту,
новий Кодекс — це
перший за часи незалежності України
комплексний документ, який
регулює всі процедурні питання банкрутства. У ньому є багато положень, які перекликаються зі світовими стандартами.
За словами заступниці Міністра юстиції Валерії Коломієць, Кодекс містить раціональні новації, що оптимізують
процедуру та закривають існуючі у Законі України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його
банкрутом» прогалини, має
чітке окреслення напрацьованої за цим Законом практики у
правові норми.
Зокрема:
— спрощено порядок відкриття провадження у справах
про банкрутство;
— усі майнові спори за участю боржника зосереджуються у
справі про банкрутство;
— арешт майна боржника
можливий виключно у межах
справи про банкрутство;
— звільнення активів боржника з податкової застави та
скасування арештів на майно

здійснюється ухвалою суду у
справі про банкрутство;
— створюється єдина саморегулівна організація арбітражних керуючих тощо.
Крім того, врегульовано
принципово нову процедуру
відновлення платоспроможності фізичних осіб.
Юліан Хорунжий, член
Правління Асоціації правників
України, старший партнер АО
«Юридична фірма «Аріо», член
робочої групи з питань удосконалення законодавства у сфері
банкрутства:
— Ми щиро вітаємо професійну спільноту з набуттям
чинності Кодексу з процедур
банкрутства.
Нині Кодекс стає більш широким правозастосовчим документом, адже виходить за межі
виключно банкрутства. Нова редакція відтепер не лише для арбітражних керуючих та банкрутів, а для всього загалу правників.
Про процес та роль АПУ
— Варто підкреслити, що
до процесу розробки Кодексу,
окрім державних органів, було
залучено близько 10 неурядових організацій.
Робота над Кодексом в межах великої робочої групи часто
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полягала у необхідності знаходити розумний компроміс
між усіма учасниками процесу. Предметом для цього були
окремі положення, і ми мали
виходити не з позиції «задовольнити всіх», а з позиції досягнення найменшої кількості
розчарованих у підсумку.
Адже компроміс — це не
перемога одного, а спільний
програш у мінімальному його
прояві.
Без огляду на прогресивність основних положень Кодексу, деякі учасники ринку
наполегливо зазначають про
необхідність відтермінування
Кодексу. Мета — зміна деяких
положень, серед яких і концептуальні новели, які, зокрема,
були запропоновані міжнародними партнерами. І над цими
пропозиціями зараз активно
працює робоча група, створена
при Міністерстві юстиції.

Отож вважаю, що це правило має застосовуватись і на
цьому етапі доопрацювання
Кодексу.
Варто зазначити, що одну з
визначальних ролей у робочій
групі зіграла саме Асоціація
правників України — значну
кількість її представників залучено до процесу.
Наостанок, погоджуючись
із думкою щодо змін до Кодексу, я закликаю пам’ятати:
Кодекс не покликаний задовольняти потреби виключно
однієї групи учасників провадження.
Тому, готуючи зміни, необхідно ретельно аналізувати їх
подальший вплив на ситуацію
загалом.
Попри все, деякі зміни все
ще мають бути внесені, тож запрошуємо наших колег до плідної співпраці в межах робочої
групи!
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TRIAS POLITICA:
суд у системі гілок влади

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

А

7 жовтня 2019 року пройшов дводенний
VIII Cудовий форум, присвячений
обговоренню актуальних питань
правосуддя, зокрема — ефективної
співпраці всіх гілок влади

нна Огренчук, членкиня Комісії
з питань правової реформи при
Президентові України, Голова
Комітету АПУ з процесуального
права, керуюча партнерка Юридичної групи LCF, підкреслила, що на сьогодні тематика форуму є надактуальною з
огляду на останні події: «Саме ефективна
взаємодія у формі рівностороннього трикутника дасть нам результат. Результат — це
добробут, підвищення інвестиційної привабливості. У цьому напрямку має рухатися
не тільки судова, але й виконавча та законодавча гілки влади».
Президент Асоціації правників України,
партнер VB PARTNERS Денис Бугай зазначив: «Зараз на порядку денному стоїть питання реформи судової системи. Асоціація
правників України як провідна правнича
спільнота активно долучається до обговорення можливих змін, висловлюючи свою
експертну думку щодо пропонованих реформ. Власне, форум — це один із майданчиків, на якому ми збираємо фахівців, колег
юристів, суддів, представників законодавчої та виконавчої влади для пошуку консенсусу та балансу у ключових питаннях взаємодії між гілками влади».
Ключову доповідь першого дня модерувала суддя Великої Палати Верховного Суду
Олена Кібенко. Разом із Террі Андерсон,
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професоркою Public Administration, Troy
University, USA, обговорили тему судової
влади як складової державного управління
в умовах демократії.
Перша сесія форуму під модеруванням
Майкла Щура (Романа Вінтоніва), тележурналіста, актора, музиканта, та Іллі Черногоренка, керівника проекту Ради Європи
«Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», була присвячена аналізу шляхів ефективної співпраці трьох гілок влади.
Зокрема, Довидас Віткаускас, керівник
Проекту ЄС «Право-Justice», підкреслив, що
лише розуміння принципу ланцюга забез-
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печить нормальне виконання інституціями
своєї роботи. Спільним знаменником для
такої синергії пан Довидас назвав покращення правил поведінки у сучасному суспільстві.
Олег Макаров, секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, у своїй оцінці нагального стану взаємовідносин у трикутнику влади зосередив
увагу на законопроекті №1008, наголосивши на його ризиках, та зазначив: «Наразі
баланс порушений — відбувається значний
перекос у сторону виконавчої гілки влади,
яка через монобільшість може впливати на
судову владу шляхом зміни кількості суддів,
їхньої зарплатні тощо. Вирівняти ваги може
лише громадянське суспільство».
Іван Ліщина, заступник Міністра юстиції України — Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини,
переконаний, що твердження про існування трьох окремих гілок влади занадто
узагальнене, адже потрібно аналізувати
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кожен практичний кейс окремо. Щодо
справи Іванова — Бурмича та етапу впровадження відповідного законопроекту він
зазначив: «Зараз ми готуємо оновлений
текст, який будемо запускати водночас із
прийняттям стратегії держави з подолання проблеми невиконання рішень національних судів. Та варто розуміти, що це
не панацея та не вирішує ситуації, лише
дещо покращує її. Для повного вирішення
потрібно більше часу та набагато глибші
досвід і зусилля».
Другу сесію модерували Артем Стоянов, член Комісії з питань правової
реформи при Президентові України, Віцепрезидент АПУ, старший партнер ЮФ
LCF, та Соня Кошкіна, журналістка, шефредакторка видання «Лівий берег». Розглянули нюанси інформаційної політики,
зокрема, шляхи подолання стереотипу bad
judge, впливу ЗМІ на громадську думку та
проблеми комунікації судової влади і суспільства.
***
Другий день VIII Cудового форуму був
присвячений обговоренню реформи судової системи, впливу судових рішень на економічну політику держави, основним векторам антикорупційної політики та іншим
актуальним питанням правосуддя.
Проаналізувала систему правосуддя
України з позиції європейських стандартів Лорена Бахмайєр-Вінтер, професорка
права Університету Комплутенсе в Мадриді (Іспанія), міжнародна експертка Ради
Європи. Зокрема, вона зазначила: хоча реформа отримує схвальні відгуки, попереду
значна кількість роботи. Вона порекомендувала зосередитися на реалізації змін, акцентувала увагу на необхідності правових
стабільності та визначеності, а також незалежності у синтезі з підзвітністю судової
влади.
Її підтримав Арташес Мелікян, секретар Консультативної ради європейських

суддів, звернувши увагу на необхідність не
тільки приймати закони, але й переводити
їх у практичну площину. Він розповів про
роботу КРЕС (Консультативної ради європейських суддів), а також поділився висновками Ради Європи щодо незалежності
судової гілки влади, що спрямовані на просування статусу суддів.
Друга сесія форуму під модеруванням
Наталії Блажівської, судді Касаційного
адміністративного суду у складі Верховного
Суду, та Андрія Савчука, партнера MORIS,
керівника практики вирішення спорів, стосувалась впливу судових рішень на економічну політику держави.
Актуальні питання судової практики у
спорах за участю банків та бізнесу розглянули під модеруванням Ігоря Ткача, судді
Касаційного господарського суду у складі
Верховного Суду, та Сергія Боярчукова, керуючого партнера «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери».
Про імплементацію судового законодавства в Україні говорили разом з Інною
Ліньовою, операційною менеджеркою
Проекту ЄС «Право-Justice», та Олександром Шкелебеєм, керуючим партнером
ESQUIRES, адвокатом.

Перед заключною сесією останні тенденції антикорупційної політики обговорили під час Hard talk Денис Бугай разом
із Маркіяном Галабалою, суддею Вищого
антикорупційного суду України: «Корупція
— не лише проблема неналежного функціонування державного апарату, але і позитивного сприйняття корупційних практик
значної частини населення», — зазначив
суддя ВАСУ.
Останню сесію форуму, присвячену обговоренню впливу ЄСПЛ та КСУ на національну правову систему України, модерували Володимир Кравчук, суддя судової
палати Касаційного адміністративного суду
у складі Верховного Суду з розгляду справ
щодо захисту соціальних прав, та Володимир Ващенко, партнер VB PARTNERS.
Д-р Фрідріх Вайс, почесний професор
Віденського університету, розповів про нові
підходи в ЄС до захисту інвестицій: впровадження прямих інвестицій, прозорості, постійності та передбачуваності судової системи, а також інвестиційний скринінг.
Досвідом розгляду конституційних
скарг із учасниками поділився Віктор Городовенко, суддя Конституційного Суду
України.
СПІВОРГАНІЗАТОР

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ЗА ПІДТРИМКИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ
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Форум «Виконання рішень
національних судів в Україні»
1 жовтня 2019 року
у м. Києві відбувся
Другий щорічний форум
«Виконання рішень
національних судів в
Україні»

З

ахід організовано АПУ спільно з
проектом Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень
Європейського суду з прав людини», який фінансується Фондом з
прав людини.
Участь у заході взяли представники законодавчої, виконавчої та судової гілок
влади, представники громадських та міжнародних організацій, посольств, представники та експерти Ради Європи. Захід
відкрили Валентина Данішевська, Голова
Верховного Суду, Андрій Костін, заступник
Голови Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики, Олена Литвиненко, заступниця Голови Офісу Ради Європи в Україні, Андрій Кавакін, менеджер
проектів, Ірина Сербін, Голова Комітету
АПУ з конкурсного права, та інші.
Валентина Данішевська подякувала
Асоціації правників України та Проекту ЄС
за організований захід: «Для Верховного
Суду виконання рішень судів є одним із пріоритетів. І ми наголошуємо, що для цього
необхідна взаємодія усіх гілок влади». Як
приклад вона навела ухвалення Верховною
Радою минулого скликання Закону про приватних виконавців: «Хоча ми ще не можемо
похвалитися високими результатами виконання судових рішень, як у деяких європей-
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ських країнах, але надихає те, що рівень виконання збільшується», — зазначила Голова
Верховного Суду.
Андрій Костін погодився з Головою Верховного Суду, що покращення статистики
виконання судових рішень — завдання усіх
гілок влади: «Я вдячний, що сьогодні ми
будемо обговорювати ці питання, і згоден
зі словами Голови Верховного Суду, що вже
багато зроблено. Проте кількість справ, які
не виконуються — наша ганьба», — сказав
він.
Заступниця Голови Офісу Ради Європи
в Україні Олена Литвиненко наголосила, що
Рада Європи буде продовжувати підтримку
заходів, спрямованих на виконання судових
рішень. Але насамперед, вважає вона, у цьому питанні необхідна політична воля.
Ірина Сербін зазначила, що тема заходу
є нагальною і для України, і для Європи: «З
нетерпінням чекаю, коли вже нарешті рішення в Україні виконуватимуться швидко
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і добровільно усіма без винятку», — наголосила вона.
Форум вже вдруге став майданчиком
для обговорення стану виконання Україною рішень Європейського суду з прав
людини (ЄСПЛ) у групі справ «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич
та інші проти України». Також на заході
презентували комплексну Національну
стратегію щодо реалізації заходів загального характеру на виконання рішень ЄСПЛ
у справах Іванов — Бурмич та план-дій цієї
стратегії для Уряду України із зазначенням
відповідальних за виконання кожного заходу центральних органів виконавчої влади та визначенням конкретних строків виконання цих дій.
На заході були презентовані звіти міжнародних та національних експертів, які
долучилися до процесів: 1) розробки Національної стратегії щодо реалізації заходів
загального характеру на виконання рішень
у справах Іванов — Бурмич проти України; 2) здійснення аналізу першопричин
невиконання рішень національних судів
України; 3) проведення аналізу нормативно-правової бази, що регулює виконавче
провадження в Україні на її відповідність
стандартам Ради Європи; 4) дослідження
механізмів забезпечення автоматичного
виконання судових рішень.
Асоціація правників дякує проекту
Ради Європи «Підтримка виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини», який фінансується Фондом з прав
людини, за співпрацю та внесок, який проект та експерти роблять у розвиток правової держави!
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TAX FORUM: тренди vs новели
податкового законодавства

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

П

20 вересня 2019 року Асоціація
правників України провела
щорічний Податковий форум,
цього разу у незвичному місці —
на теплоході Rosa-Victoria

ривітав гостей заходу Денис
Бугай, Президент Асоціації
правників України, та висловив
подяку присутнім за проактивну позицію. Він підкреслив, що
вплив на правові процеси у державі — ключова мета АПУ.
Тетяна Лисовець, старша партнерка
АК «Соколовський і Партнери», зауважила,
що в період кардинальних змін правникам
також важливо змінювати формати: «Від
податкової політики залежить, чи буде корабель під назвою «Україна» плисти спокійно. Сьогодні ж за бортом штиль, тож будемо
вважати це чудовим знаком на краще».
Сесія 1. Тренди vs новели податкового законодавства
Модератор обговорення Владислав
Соколовський, керуючий партнер АК «Соколовський і Партнери», член Правління
АПУ, порівняв поточні процеси з подіями
2011 року, зокрема, запуску Податкового
кодексу: «Можемо очікувати, що у цьому
році податкову та митну системи кардинально реконструюють, адже Кодекс вже
приніс поділ ДФС на ДПС і ДМС. Дійсно,
можна говорити про малу податкову революцію!».
Сергій Верланов, голова Державної податкової служби, розповів про новели по-
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даткового законодавства, на які варто очікувати, та зазначив, що поточні процеси є
унікальними з погляду їх масштабу та суті
перетворень. За його словами, вже розпочато глобальне оновлення, ревізія податкового законодавства. Він підкреслив: реструктуризація фіскального адміністрування є
одним із головних пріоритетів Державної
податкової служби.
Серед оновлень ДФС пан Верланов назвав:
— впровадження АнтиBEPS — механізму, який фактично забезпечує права плат-
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ників податків і спрямований на встановлення рівності та справедливості оподаткування;
— створення Апеляційної ради з питань
розгляду скарг платників податків;
— оподаткування доходів контрольованих іноземних компаній;
— введення поняття вини до складу податкового правопорушення;
— є-чек — передбачатиме оnline реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської
плати за користування нею;
— кешбек: «Це дуже класна штука. Фіскалізація відбуватиметься не в коробці, а
на сервері Державної податкової служби.
Діджиталізація, електронний кабінет — все
зручно та швидко».
Максим Нефьодов, голова Державної
митної служби, розповів про її поточний
стан та зазначив:
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«Стоматологію не імпортують — вона
відбувається прямо у кабінеті зубного лікаря. Те саме з митницею. Нічого геніального
тут я не вигадаю — велосипед вже винайдено. Наше питання в тому, як це втілити».
Серед головних пріоритетів він виділив,
зокрема: діджиталізацію, кадрову реформу,
інфраструктуру, євроінтеграцію та функціональну перебудову митниці. Голова ДМС
звернув увагу на необхідність зниження збитків від контрабанди та суттєве її знищення,
розповів про очікувані новації та закликав
долучатися до роботи у державних органах.
Пан Нефьодов також зазначив про
об’єднання митниць в єдину юридичну особу та підкреслив: це — перший орган, який
сміливо з цим проекспериментує, наголосивши на винятковій оптимістичності ДМС.
Ярослав Грегірчак, заступник бізнесомбудсмена, наголосив, що необхідно реформувати податкову поліцію, а також віднайти баланс між можливостями та відповідальністю митниці.
Друга сесія VIII Податкового форуму під
модеруванням Миколи Очкольди, керуючого партнера АО «Легітимус», була присвячена обговоренню податкових нюансів
міжнародних операцій.
Наталія Радченко, СЕО Legal House,
дала практичні рекомендації підготовки до
CRS та порадила:
— розібратися з податковим резидентством та джерелами прибутків vs користуватися інвестиційними інструментами;
— не ховати гроші в матраці vs уважно
заповнювати документи в банках;
— оптимізувати податкове навантаження законним способом vs. звертати увагу на
вибудову бізнес-структури.
Про BEPS-виклики для діджитал-бізнесу розповів Андрій Реун, партнер, керівник податкової практики ЮФ Evris. Він
зауважив, що економіка стала глобальною
настільки, що можна займатися бізнесом
будь-де, без фізичної присутності.

Марина Томаш, керівниця напряму
податкового консалтингу та бухгалтерського обліку ADER HABER, розповіла про оподаткування КІК в Україні та зазначила, що
КІК — це те, до чого ми прийдемо у будьякому разі.
Про прогнози застосування Principal
Purpose Test та хронологію подій говорила
Оксана Кобзар, партнерка Axon Partners.
***
На екваторі форуму відбувся батл
юрисдикцій Люксембургу та Мальти, арбітром якого виступила Світлана Мусієнко, партнерка Sayenko Kharenkо. Аліна
Васюренко, менеджерка міжнародного
корпоративного оподаткування KPMG
Luxembourg, та Олег Чайка, партнер, керівник практики міжнародного оподаткування та транскордонних транзакцій
JURIMEX, розповіли про переваги та недоліки двох юрисдикцій, після чого учасники
мали змогу самостійно обрати переможця,
яким став Люксембург.
Третя сесія форуму була присвячена обговоренню актуальних питань української
податкової практики. Модератором виступив Віталій Наконечний, адвокат.
Олена Букуєва, партнерка КМ Партнери, розповіла про компенсацію витрат на
правову допомогу як новий важливий фактор вирішення податкових спорів. За її словами, кількість спорів суттєво зменшилася,
а якість зросла.
Про цифровізацію податкової сфери
говорили разом із Наталією Швець, адвокаткою, податковою консультанткою Ario
Law Firm. Вона зауважила: значну частку у
структурі податкових надходжень бюджету
України становлять митні платежі. Застосування ж цифрових технологій у митному
оформленні є основою для прозорості та
спрощення процедури торгівлі. Експертка
наголосила: на сьогодні цифровізація —
один із пріоритетів державної політики.

Василь Андрусяк, керівник практики
податкового права MORIS, розповів про
оподаткування діджитал-економіки: світові
тренди боротьби з ухиленням від оподаткування цифрового бізнесу.
Заключна сесія VIII Податкового форуму
була присвячена обговоренню найважливіших питань судової практики під модеруванням Тетяни Лисовець, старшої партнерки АК «Соколовський і Партнери».
В обговоренні взяли участь Ірина Антоненко, директорка департаменту адміністративного оскарження та судового
супроводження ДФС, Вадим Іванін, адвокат ЮК «Амбер», Вікторія Жовнованюк,
суддя Солом’янського районного суду міста
Києва, Романа Хобор, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду, та Ігор
Олендер, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Питання накладення арешту ліміту ПДВ
розкрив Вадим Іванін: «Це питання вже
давно мало відійти у минуле, але продовжує активно використовуватися. Для того
щоб розібратися в абсурдності ситуації, досить вникнути у податкове законодавство.
Визначення ліміту ПДВ просто не існує. Це
сленг податківців у боротьбі з конвертаторами».
Щодо декриміналізації ст. 205 ККУ відповів Ігор Олендер: «Спрогнозувати важко.
Але особливої ролі вона не зіграє. Це лише
зайвий раз переконує — необхідно буде
уважно аналізувати докази, вироки, наявність преюдицій тощо».
Судді також дійшли до висновку, що
визнання Конституційним Судом закону
неконституційним не є підставою для перегляду рішення суду за виключними обставинами, а також виправданість застосування фільтру малозначних справ. Роль вини
суб’єкта господарювання при накладенні
штрафних/фінансових санкцій за податкові правопорушення, за словами експертів,
враховується лише в окремих випадках.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ СЕСІЇ

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ | WWW.UBA.UA

№10-11 (162-163) ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД 2019 РОКУ

11

ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

KAD 2019:

найголовніше про арбітраж та медіацію
від міжнародних експертів

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ

З

13 вересня 2019 року
найактуальніші питання арбітражу
та медіації обговорили спільно
з міжнародними експертами
під час щорічного KYIV
ARBITRATION DAYS

вітальним словом до учасників та
гостей заходу звернулася Ірина Назарова, програмна координаторка
заходу, керуюча партнерка Engarde
Attorneys at Law. Вона представила
організаційний комітет та зазначила:
«Ми рухаємося у правильному напрямку. Чому KAD досяг такого успіху? Завдяки
людям, які здатні мислити масштабно та
вирізняти можливості серед складнощів.
Саме такі люди змінюють цей світ».
Першою із доповіддю виступила
д-р Аліса Фреймут-Вольф, генеральна секретарка VIAC (Австрія), яка розповіла про
варіацію вирішень спорів у арбітражі, зростання ролі та кількості жінок у арбітражному процесі, а також про необхідність та
шляхи позбавлення від упереджень:
«Нам необхідна усвідомленість. У протилежному випадку утворюється залежність
від ментальних упереджень, які виникають
самостійно та фатально впливають на наше
життя. Лишають нас контролю над ним.
Неусвідомленість тотожна несвободі». Експертка підсумувала: рівність в арбітражі —
вже не міф, та ще не абсолютна реальність.
Перша сесія під модеруванням Дениса Лисенка, керуючого партнера AEQUO,
була присвячена обговоренню Празьких
правил та інших інструментів м’якого пра-
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ва. Учасники зосередили увагу на їх сутності, особливостях застосування, новаціях, перевагах та недоліках. Зокрема, Томас Вільямс, партнер Sultan AlAbdulla &
Partners (Катар), підкреслив, що Празькі
правила можуть застосовуватися за умови загальної згоди сторін або за ініціативи
трибуналу. Даніель Грейнедер (Швейцарія) розповів про відмінності правил, звернувся до історії Празьких правил та зауважив: вони гармонізують міжнародну практику, допомагають універсалізувати її, тож
правники мають сприяти цьому.
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У підсумку Джеймс Кастелло (Франція), партнер King & Spalding, зосередив
увагу на особливостях застосування та перевагах Празьких правил, зокрема, відсутності нав’язливих правил документації у
справах. Він підкреслив: вони матимуть позитивний ефект та стимулюватимуть чудові
зміни, навіть якщо у подальшому не будуть
широко сприйняті.
Про переваги та недоліки медіації говорили під час другої сесії. Зокрема, Шарон Онг, директорка з політичних питань у
Міністерстві юстиції Сінгапуру, зосередила
увагу на ключових аспектах медіації. Вона
зауважила, що популярності їй надало підписання Конвенції ООН «Про міжнародні
угоди за результатами медіації», яка встановила єдині стандарти процедури.
Олександр Скард (Швейцарія) розповів
про ескалацію у британському праві, підкреслив значну поширеність медіації у його
країні та зауважив, що британська медіація
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вже має суттєвий вплив на міжнародному
рівні. Хеіді Мерікалла-Теір, керуюча партнерка Merilampi, колишня генеральна секретарка Фінського арбітражного інституту
(Фінляндія), обґрунтувала свою прихильність до посередництва переліком її переваг, серед яких — універсальність, гнучкість,
фінансова вигідність та рентабельність.
Вона зазначила:
«Що важливо — фокус робиться на майбутнє. Арбітраж розглядає історію. Медіація допомагає відновити комунікацію і
надалі успішно підтримувати стосунки між
бізнесом. Тут є посередник, що змінює динаміку спору. Він — третя сторона, стовп
об’єктивності, який забезпечує платформу
для успішної дискусії. Це чудовий комунікатор і тренер, чого не потрібно від арбітра».
Втім експерти визнали, що медіація —
процес, якому не підлягають деякі справи,
зокрема такі, що стосуються шахрайства.
Зі спеціальною доповіддю виступив Андрій Коболєв, CEO НАК «Нафтогаз України», спільно з Маркіяном Ключківським,
партнером ЮК Asters. Він розповів про
власний досвід конфлікту НАК «Нафтогаз
Україна» — «Газпром» та зауважив: якщо є
можливість уникнення або мирного врегулювання конфлікту, необхідно користуватися нею за будь-яких умов, адже конфлікт
шкодить обом сторонам:
«Арбітраж не був нашим вибором, у
2014 році першим кулю випустив «Газпром», тож ми були вимушені піти на це». Він
нагадав про важливість прийняття тактичних рішень та підкреслив: прокрастинація
зменшує опційність шансів для маневру.
Необхідно завжди знаходити можливості для обговорення тактики та перспектив
конвертації опцій в успішний вистріл.
Наостанок голова НАК «Нафтогаз Україна» зазначив: наразі є значна ймовірність
того, що ми не зможемо створити справедливу систему правосуддя, та надав радикальний рецепт для її реформування:

«Ми будемо вимушені її імпортувати.
Уявіть, що створена зала суду, у чесність рішень якої буде вірити кожен з нас — я в таке
не вірю, вибачте. Як тільки ми приймемо
цей факт за дійсне та перестанемо прикидатися, що у нас справді є справедливий суд,
тим швидше інші почнуть вірити, що він все
ж існує. Виправимо цю прогалину — будемо
рухатися вперед».
Третя сесія під модеруванням Зіви Філіпіч, керуючої радниці в Арбітражному
суді ICC (Франція), була присвячена обговоренню кібербезпеки. Ніколаус Пітковітц,
партнер Graf & Pitkowitz (Австрія), розповів
про технологічні ризики та шляхи Інтернет-самозахисту. За його словами, найсерйозніший ризик — користування відкритим
вайфаєм: ви логінитеся — і потрапляєте у
хакерський «глечик з медом», видаючи усі
свої дані, більш того:
«Гугл має доступ до всіх ваших даних.
І визнає це. Якщо хочете безпечно користуватися поштою, то користуйтеся наскрізним шифруванням. Це непросто, але ж мова
йде про безпеку. VPN-з’єднання — ще один
корисний та безпечний варіант. Та все ж
100% безпеки досягти неможливо».
Вероніка Кором, доцентка ESSEC
Business School, International Business Law
and Arbitration (Франція), підкреслила, що
кіберзлочини не мають національності:

«Просто хочу нагадати, що ми всі перебуваємо в зоні ризику. Наша документація
у будь-який час може потрапити до рук кіберзлочинців. Хакерство є нелегальним, та
водночас — це одна із конкретних технік,
яку можуть використовувати, зокрема, правоохоронні органи та служба розвідки. Тобто цей процес може бути виправданим, але
лише у благих цілях».
Етику в інвестиційному арбітражі обговорили разом із модератором Арне Фухсом, партнером McDermott Will & Emery (Німеччина). Крістен Янг, партнерка White &
Case (США), розповіла про ключові етичні
зобов’язання арбітрів та наголосила на нестачі їх незалежності. У цьому її підтримала Дженіфер Юнан, партнерка Shearman &
Sterling (Франція), та зосередилася на питанні санкцій — чи притаманні вони арбітражному процесу, а також розповіла про те, у
яких випадках юрисконсульт має ефективно
виступати у якості фасилітатора. Вона підкреслила: юрисдикція країн повинна передбачати покарання за порушення арбітрами
етики. Наостанок Лаура Хардін зазначила:
«Етичний дрифт — це дуже серйозний
процес. Ніколи не дозволяйте собі відхилятися від власної точки зору. Висловлюйте її
коректно, але не відмовляйтеся від неї та
не ховайте її. Якби я це робила, ціна була б
жорстокою».

GENERAL PARTNERS
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SESSION PARTNER
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Legal Criminal Talks:
коротко про головне

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

С

18 жовтня 2019 року у Харкові
відбувся перший Legal Criminal
Talks — форум, присвячений
обговоренню найактуальніших
питань сфери кримінального права
та процесу

ергій Фомін, суддя Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянув питання
використання результатів НСРД у
кримінальному провадженні в розрізі судової практики. Зокрема, він розповів про рішення Великої Палати Верховного Суду 16
жовтня, яка не скасувала вирок через невідкриття ухвал на НСРД, та зосередився на історії цього процесу.
Ольга Шило, д.ю.н., професорка, членкиня-кореспондентка Національної академії правових наук України, зазначила, що
практика нерозкриття НСРД вже є глобальною проблемою державного рівня. Вона підкреслила, що навіть відповідно до висновків
Європейського суду з прав людини кожен доказ має оцінюватися автономно. Щодо справи, згаданої паном Фоміним, Ольга Шило
зауважила: прокурор завжди має можливість
розкрити матеріали НСРД, і про це варто
пам’ятати.
Віра Михайленко, суддя Вищого антикорупційного суду, розглянула питання майбутнього ВАС в умовах відсутності касаційного перегляду, гарантованого Конституцією
України та КПК у розрізі «очікування/реальність».
Друга сесія форуму була присвячена юридичним дебатам між сторонами адвокатури
та прокуратури щодо можливого обмеження
прав сторони захисту у кримінальному про-
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вадженні. Учасники дискусії аналізували запропоновані зміни крізь призму проекту Закону №1009, нині вже імплементованого та
частково впровадженого.
Максим Кравченко, начальник другого
відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зазначив: «Говорити
про звуження прав адвокатів немає сенсу —
це просто вдосконалення механізму збору
інформації. Я переконаний, що сподівання
на збільшення ефективності розкриття злочинів справдяться. А наступного разу варто
поговорити про звуження прав захисту».
Артем Донець, керуючий партнер АО
«Донець і партнери», підкреслив: «На боці
захисту у нас є тільки один орган — адвокатура. Щодо звуження права захисту: у ході
еволюції правозастосовчої практики ми все
ж вигадали, як ефективно застосовувати наявні інструменти, а звужувати вже просто
нікуди».
Про тактики та прийоми слідчих сьогодення, роль і місце адвоката у розслідуванні
економічних злочинів розповів Євген Грушовець, член Ради Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права
АПУ, адвокат, партнер Ario Law Firm, під
час третьої сесії. Ірина Педь, д.е.н., координаторка Секції судових експертів Асоціації
правників України, керуюча партнерка Експертної групи S&D, висвітлила особливості
судових експертиз у білокомірцевих злочинах.
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Остання, прикладна сесія форуму, під
модеруванням Дмитра Житченка, керуючого партнера АК «Житченко та партнери»,
була присвячена обговоренню практичних
кейсів учасників сесії.
Олександр Олійник, науковий співробітник Національної академії правових
наук України, розповів про тактику захисту
в корупційних злочинах. Він виокремив дві
класичні тактики: активну та пасивну, і часто перша, за словами адвоката, приводить до
виграшу справи.
Денис
Шкаровський, радник VB
PARTNERS, продемонстрував, що покарати
правоохоронця за порушення можливо та
необхідно. Події, про які йшла мова, відбулися 25 січня під час обшуку у свідка в одній з розслідуваних справ. Двох детективів
головного підрозділу НАБУ було притягнуто
до дисциплінарної відповідальності за перешкоджання діяльності адвоката.
Тарас Безпалий, радник АО «Правовий
Альянс», розповів про власний кейс скасування повідомлення про підозру, а про
криптовалюту як предмет корупційних правопорушень говорив Дмитро Остапенко,
радник АО «Кролевецький та партнери».
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕР СЕСІЇ
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Корпоративне право: аналіз
новацій & плани на майбутнє
27 вересня 2019 року вже
вчетверте у Львові відбувся
щорічний Західний форум
з корпоративного права, де
експерти галузі обговорили
найактуальніші аспекти
корпоративних правовідносин

В

ідкрили захід Роксолана Костур,
членкиня Правління АПУ, партнерка АО «Матвіїв та Партнери»,
адвокатка, Іван Городиський,
Голова Відділення АПУ у Львівській області, та Наталія Якібчук, партнерка АО KPLT. Вони підкреслили: форум є чудовою нагодою для аналізу впроваджених
новацій та плідного планування подальших
кроків з урахуванням іноземного досвіду.
Першу сесію під модеруванням Яреми
Кондратюка, керуючого партнера Kodary
Partners, розпочав В’ячеслав Мацієвський,
заступник директора департаменту з питань корпоративного управління та юридичної експертизи АТ «КРЕДОБАНК».
Він розповів про ескроу-рахунки, їх
призначення, порядок відкриття, умови
функціонування та основні переваги використання. Серед останніх пан Мацієвський виділив забезпечення виплат коштів акціонерів за процедурою squeeze
out, здійснення наперед погоджених всіма
сторонами розрахунків третьою стороною
в особі банку, а також зменшення ризиків
і оптимізацію проведення розрахункових
операцій.
Оксана Панченко, начальниця юридичного управління ПАТ «Національний
депозитарій України», розповіла про зміни,
що відбулися у системі обліку права власності на акції після набуття чинності 12
жовтня 2013 року ЗУ «Про депозитарну систему України». Серед них, зокрема: централізація процесів, унеможливлення подвійного обліку прав власності — забезпечення
Центральним депозитарієм депозитарного
балансу, а також модернізація системи на
сергрегований та агрегований рахунки.
Про особливості застави корпоративних
прав розповів Роман Посікіра, керуючий
АБ Романа Посікіри. Він чітко пояснив алгоритм при укладенні договору застави акцій,
механізм їх застосування, а також процедуру реєстрації застави частки, вимоги до неї
та способи звернення стягнення.

Підсумки дії Закону про ТОВ та ТДВ
один рік потому підбивали під час другої сесії разом із Христиною Онищенко,
партнеркою «Нексія ДК».
Андрій Гринчук, керуючий партнер АО
«Гринчук та Партнери», згадав про законопроект №1056-1 та зазначив: «Ми отримали
чи не найкращий законодавчий акт у сфері
корпоративного права. Але наразі ми маємо
«зелений принтер». І ось у Парламенті вже
лежить законопроект, за допомогою якого
хочуть змінити абсолютно чудовий Закон
про регулювання ТОВ. На моє переконання,
лізти до нього не варто, адже жодних плюсів
від цього ми не отримаємо».
Про те, чи можна позбавитися недобросовісних партнерів за ЗУ про ТОВ та ТДВ,
розповіла Анна Мацюк, засновниця та
керівниця ЮК «Захист власності». Вона зосередила увагу на головних новелах Закону,
серед яких: зменшення вимог до статуту,
відсутність обмежень щодо кількості учасників, зменшений строк для формування
статутного капіталу та відсутність встановленого кворуму.
Нотаріальний експрес-аналіз Закону
надав Юрій Пилипенко, член Ради НПУ,
голова Відділення НПУ у Львівській області. Серед новел він виділив скасування
обмеження максимальної кількості учасників, запровадження інституту корпоративного договору, лібералізацію вимог до
змісту статуту, а також можливість видачі
безвідкличної довіреності з корпоративних прав.
Анна Буквич, старша юристка PwC
Legal, заступниця Голови Комітету з міжнародного права, зосередила увагу на проблемних питаннях застосування Закону про
ТОВ та перспективах їх вирішення.
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Заключну сесію щодо дискусійних інструментів корпоративного права модерував Сергій Матвіїв, керуючий партнер АО
«Матвіїв та Партнери», адвокат.
Володимир Кравчук, член Правління
АПУ, суддя Касаційного адміністративного
суду у складі Верховного Суду, присвятив
свій виступ темі захисту прав територіальної громади. Зокрема, він зауважив: попри
розмаїття наукових підходів, питання має,
насамперед, практичне значення — хто
може звертатися до суду.
Про діджиталізацію у корпоративному
праві розповіли Олена Кібенко, суддя Великої Палати Верховного Суду, та Андрій
Костюк, керуючий партнер АО KPLT.
Олена Кібенко звернулася до досвіду
країн ЄС та згадала про два проекти, опубліковані Європейською комісією 25 квітня
2018 року, що спрямовані на діджиталізацію правового регулювання, та їх вплив на
європейське корпоративне право:
«На перший погляд, здається, що Україна загалом розвивається в унісон з країнами Євросоюзу, досить активно впроваджуючи цифрові технології у корпоративні
відносини та реєстраційні сервіси. Втім ситуація кардинально зміниться, якщо подивитися на участь у реєстраційних або корпоративних відносинах інвесторів з інших
країн. Для них майже всі такі можливості є
закритими, оскільки базуються на володінні
українською мовою».
Андрій Костюк зосередив увагу на питаннях захисту прав власності в епоху діджиталізації. Він виокремив проблему незахищеності реєстрів. За словами юриста,
хакери мають несанкціонований доступ до
реєстру майна, хоча Мін’юст стверджує, що
реєстри захищені на високому рівні.
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ЗАХОДИ АПУ
САМОВРЯДУВАННЯ
АДВОКАТУРА

Юридичний Новий рік 2019
8 жовтня 2019 року у м. Києві
Асоціація правників України
(АПУ) провела Урочистий
прийом з нагоди Відкриття
Року Права, яий відбувся у
Національному музеї Тараса
Шевченка

З

вітальним словом до учасників
звернувся Президент Асоціації
правників України Денис Бугай:
«Мета нашого заходу — нагадати
про місію, яку ми несемо. Я вдячний, що ми об’єднані спільною метою для
того, аби верховенство права було не просто словами, а впроваджувалося щодня.
Крім того, сьогодні ми нагадуємо один
одному про наші надбання та втрати. Попереду нас очікує насичений рік, адже запрацював Вищий антикорупційний суд,
а ВРУ ухвалює багато законів. Очікувань
багато, тож сподіваюся, що наша спільна
робота буде спрямована на творчість та
розбудову».
Крім того, пан Денис згадав про Віктора Мусіяку та Василя Кисіля — вчителів,
які вже покинули цей світ, та чиї настанови
завжди залишаться з правниками.
Привітав гостей заходу також Ігор
Шевченко, почесний Президент Асоціації
правників України, та Андрій Стельмащук, президент АПУ у відставці. Пан Стельмащук зазначив: «Коли ми відкриваємо Рік
Права, головне — звірити годинники щодо
стану права у нашій країні. І пам’ятати про
результат постійно, а не раз на рік, зробити його вказівником для подальшого розвитку. Попереду у нас ще багато спільних
досягнень».
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Кульмінацією заходу стало вручення
Почесної відзнаки АПУ «За честь та професійну гідність» 2019 року. Лауреатом відзнаки став Всеволод Речицький, кандидат
юридичних наук, доцент кафедри Конституційного права України Національного
юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, фахівець у галузі політичних наук
та конституційного права, багаторічний
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внесок якого в розвиток юридичної професії є безцінним.
Асоціація правників України вкотре
рада щиро привітати всіх українських
юристів із професійним святом! Ми бажаємо кожному з Вас успіху, майстерності та
професіоналізму у досягненні справедливості, утвердженні букви і духу закону та
привнесенні у світ гармонії.
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ЛІГА СТУДЕНТІВ

X Всеукраїнська школа
з кримінального права та процесу

2 листопада 2019 року відбулася X Всеукраїнська школа
з кримінального права та процесу, яка тривала два дні
День 1. На продуктивну роботу студентів налаштували члени Ради Відділення АПУ
в Харківській області Роман Чумак і Євген
Ріяко разом із головою Харківського осередку Ліги студентів Єлизаветою Єременко.
Перший виступ — панельна дискусія
від адвокатів ЮК Riyako & Partners Зінаїди
Чуприної та Євгена Ріяка, а також голови
Фрунзенського районного суду міста Харкова Еліни Сілантьєвої на тему: «Новели у
кримінальному законодавстві».
Про запобіжні заходи студенти поговорили із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ГПУ Ігорем Семаком.
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У панельній дискусії «Слідчий суддя як
гарант дотримання конституційних прав
і свобод» взяли участь завідувачка кафедри кримінального процесу та ОРД НЮУ
імені Ярослава Мудрого Ольга Шило, голова Київського районного суду м. Харкова Світлана Шаренко, керуюча АБ Олега
Головкова та директор Харківського територіального управління НАБУ Юрій Кравченко.
Спікери розповіли про статус слідчого
судді, тонкощі його діяльності, конкуренцію цінностей у кримінальному процесі.
Про тактику захисту у справах про ухилення від сплати податків розповів керу-

№10-11 (162-163) ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД 2019 РОКУ

ючий партнер Ovcharov & Partners Денис
Овчаров.
Крім того, усі охочі мали змогу пройти
перевірку на поліграфі.
День 2. Учасники заходу вдосконалювали власні практичні навички.
Студенти були поділені на три команди та отримали різні фабули справ, після
чого розпочався ігровий процес: обговорення кваліфікації, визначення заходів
кримінального провадження та підготовка
судових промов.
Упродовж дня з учасниками працювали Дмитро Остапенко, радник
Krolevetskyi & Partners, Наталія Якуша,
суддя Київського районного суду м. Харкова, Артем Донець, керуючий партнер «Донець & Партнери», Ігор Семак, прокурор
САП та Андрій Стеценко, радник Riyako
& Partners.
У підсумку відбулося модельне судове
засідання у кожній з команд, після чого
учасники отримали подарунки за виконану роботу.
Висловлюємо вдячність нашим спікерам
за цікаві та корисні виступи. Також дякуємо
за підтримку та можливість реалізовувати
наші ідеї щодо впровадження еко-концепції
на заході партнерам: експертному партнеру
заходу ЮК Arzinger, партнерам Харківського осередку Krolevetskyi & Partners, Riyako
& Partners, ILTI Law School, Golden Rule Law
Studio, а також партнерам заходу Skrebets &
Partners, ЮК «Арес», «Донець & Партнери»,
Bargen Law Firm, Fort Security Company, «Юркнига», «Корпорация Квестов» «Антикафе
Место», English with Mary, Flixplay.
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У Львові пройшов
Compliance Law Forum
5 жовтня 2019 року відбувся
Compliance Law Forum,
організований локальним
осередком Ліги студентів
АПУ при НУ «Львівська
політехніка»

Т

акий захід проводився вперше і зібрав понад 70 учасників з різних
куточків України. Програма форуму включала три секції: комплаєнс
контроль & ризики, антикорупційний комплаєнс, GDPR комплаєнс та розгляд кейсів.
Спікерами були найдосвідченіші юристи і провідні спеціалісти найбільших юридичних компаній України. Зокрема, Наталія Якібчук, адвокатка, партнерка KPLT
Attorneys at law, розповіла про поняття
комплаєнсу та його елементи. Максим Греков, керівник практики бізнес-адміністрування Juscutum, поділився досвідом та говорив про міжнародний банківський комплаєнс. Разом із Ольгою Боженко, юристкою
АО Arzinger, дізналися, що таке комплаєнсризики та міжнародні правові режими з
екстериторіальним ефектом в Україні.
Однією з найбільш цікавих і важливих
тем був антикорупційний комплаєнс. Ста-

ніслав Однороб, керівник практики «КПД
Консалтинг», проаналізував законодавство
про корупцію та хабарництво в Україні та
за кордоном. Антон Подільчак, керуючий
партнер Advice Group, розповів про сучасні
корупційні практики в Україні та чим відрізняється корупція від грошового подарунка. Катерина Сафроненко та Андрій
Білім, юристи KPMG, поділилися практичним досвідом виявлення та керування конфліктом інтересів.
Про GDPR-compliance говорили з Тетяною Клименко, керівницею юридичного
відділу компанії Law&Trust International,
Оксаною Кочкодан, партнеркою Axon
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Partners, та Антоном Тарасюком, керуючим партнером в Legal IT Group.
Окрім лекцій, учасники мали змогу
отримати практичні навички вирішення
кейса про витік особистої інформації.
Ліга студентів АПУ висловлює вдячність
партнерам, без яких цей захід не відбувся б
на такому рівні: експертному партнеру АО
Arzinger, партнеру осередку АО Amprolex,
офіційному та річному партнерам Ліги студентів АПУ — TOTUM LF та Ario.
Також особлива подяка «Території Коворкінг» за надання комфортного місця
проведення і солодкому партнеру — виробнику арахісової пасти ТМ Manteca.
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ІІ Всеукраїнська школа
з лобіювання та адвокації

Комітет суспільної ініціативи Ліги студентів АПУ вже вдруге
вітав найамбітніших правників та студентів на ІІ Всеукраїнській
школі з лобіювання та адвокації. Подія відбулась 26 жовтня у
Київській торгово-промисловій палаті

С

еред спікерів — провідні юристи та спеціалісти юриспруденції:
Денис Базілевич, співзасновник
платформи Industry4Ukraine, голова правління інституту професійного
лобіювання та адвокації; Анна Таранцова, засновниця GR Academy, менеджерка з
охорони навколишнього середовища та GR
у міжнародній компанії Tetra Pak; Сергій
Русаков, адвокат Міжнародної юридичної фірми «Ярослав Гришин та партнери»;
Юлія Сергеєва, засновниця ГО «Прозорий
вибір», правозахисниця, соціально-політична діячка та адвокатка; Станіслав Куценко, начальник ГТУЮ в м. Києві.
Захід розпочав Сергій Русаков із розповіді про сім ціннісних навичок для
високоефективних юристів, які допоможуть не лише самовдосконалитися, а й
розвинути свій професійний потенціал.
Критичне мислення, творчість, комунікаційні навички, вміння працювати в
команді, відповідальність, дисципліна та
постійний розвиток є секретом успішного
кар’єрного розвитку. Також пан Сергій акцентував увагу на тому, що сьогодні лобіз-
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мом в Україні є законний вплив на органи
державної влади задля просунення приватних інтересів.
Завдяки лекції наступного спікера, Дениса Базілевича, слухачі мали змогу зрозуміти різницю між лобіюванням в Україні
та на Заході. Адже у пострадянському просторі корупція і лобізм постійно ототожнювались, а на Заході — це засіб співпраці
з суб’єктами владних повноважень. Для
того, аби лобіювання працювало в Україні,
у першу чергу, потрібно розбити скрижалі
«лобізму» і по-новому закріпити його на законодавчому рівні.
Пані Анна Таранцова, третя спікерка
школи, допомогла розібратись у вміннях
та необхідних навичках успішного лобіста.
У першу чергу, він повинен побудувати тісні взаємовідносини з майбутнім клієнтом.
Також йому потрібно глибоко розумітися
у сфері, в яку будуть лобіюватися інтереси
компанії. А ще вона роз’яснила співпрацю
лобістів з бізнесом: для цього потрібно вирішити всі нагальні потреби компанії. У
цьому випадку GR-фахівцю потрібно тісно
працювати з юристом.
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Станіслав Куценко детально розповів слухачам про адвокаційні кейси, які були реалізовані Головним територіальним управлінням юстиції в місті Києві, про новини у законодавстві України, зокрема, про особливості
законодавства щодо булінгу, реєстр боржників зі сплати аліментів та інші хвилюючі питання сьогодення.
Юлія Сергеєва дала змогу учасникам
школи закріпити набуті знання на практиці
та узагальнити лекції креативом, задіявши
усіх бажаючих брати участь у майстер-класі, де кожний слухач мав можливість спробувати себе в якості лобіста та переконати
зал прийняти свій закон. Учасників поділили на 4 групи для лобіювання таких законопроектів: «Про мобінг», «Про легалізацію
канабісу в Україні», «Про лобіювання», «Про
обмеження руху автомобільного транспорту». За результатами було обрано дві команди переможців.
Ми вдячні нашим партнерам, які сприяли в організації ІІ Всеукраїнської школи з
любіювання та адвокації: річному партнеру — юридичній фірмі Ario, офіційному
партнеру — Юридичній фірмі Totum, експертному партнеру — Юридичній компанії Arzinger, ексклюзивному партнеру
— Міжнародній юридичній фірмі «Ярослав
Гришин та партнери», партнеру заходу —
ЮРКНИГА від теорії до практики, інформаційним партнерам — ГО «Прозорий вибір» і
Law&Events, Loyer.
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