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Обрано нове
керівництво Асоціації

ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПО-ЛЬВІВСЬКИ

НОВИНИ

Відбулося чергове засідання Правління
Асоціації правників України
3 липня 2009 року у м. Києві відбулося чергове засідання Правління Асоціації правників України (АПУ).
Правління Асоціації розглянуло Загальний план роботи Правління на найближчий рік, який був поданий
Денисом Бугаєм та Юрієм Вахелем і розроблений на
основі «Основних напрямків діяльності Асоціації правників України на 2009-20011 роки», що були затверджені
Правничою Асамблеєю у м. Львові 12 червня 2009 року.
Члени Правління вирішили взяти до уваги Загальний
план роботи Правління на найближчий рік та висловити
власні зауваження та пропозиції стосовно цього робочого документу.
Правлінням також був розглянутий та взятий до уваги
стан виконання бюджету АПУ. Розгляд питання порядку
денного про місце і дату проведення щорічних конференцій АПУ на найближчий рік було перенесено на наступне засідання Правління.
За Положення «Про форум партнерів «Асоціації
правників України» із урахуванням зауваження Президента АПУ Сергія Коннова одностайно проголосували всі
присутні члени Правління.

Асоціація правників України ініціює
запровадження у судах кабінетів для
прокурорів та адвокатів
18 червня 2009 року Асоціація правників України
(АПУ) виступила з ініціативою про запровадження на
законодавчому рівні необхідності створення в усіх судах
України кабінетів для роботи прокурорів та адвокатів.
Про це заявив Президент Асоціації правників України Сергій Коннов.
Асоціація правників України запропонувала доповнити чинний Закон України «Про судоустрій» положенням, що в кожному суді мають бути створені окремі
кабінети для роботи прокурорів та адвокатів.
Проект відповідного закону надіслано на розгляд
суб’єктів законодавчої ініціативи – народних депутатів
України – для офіційного подання до Верховної Ради
України.

Представники Асоціації правників України
висловилися щодо майбутнього адвокатури
23 червня 2009 року у м.Києві Президент Асоціації
правників України (АПУ) Сергій Коннов та член Правління Олег Макаров взяли участь у конференції «Майбутнє
адвокатури в Україні», яка пройшла в рамках Спільної
програми Європейської комісії та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України».
У своєму виступі Сергій Коннов надав підтримку
проекту нової редакції Закону України «Про адвокатуру», поданому до Верховної Ради України народними
депутатами Сергієм Власенком та Іриною Бережною та
звернув увагу на недоліки інших законопроектів з реформи адвокатури, які знаходяться на розгляді у парламенті.
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На думку Президента Асоціації правників України,
злиття професій адвоката та приватного юриста має відбуватися у недискримінаційний спосіб, на засадах рівності двох професій та збереження всіх притаманних цим
професіям рис та практичних досягнень (зокрема, широкий вибір організаційно-правових форм адвокатської
діяльності).
Олег Макаров висловив особисту думку, що в адвокатській діяльності не має місця підприємницьким ознакам та заперечив можливість укладання трудових угод
між адвокатами.
У конференції взяли участь представники Ради Європи, українських громадських правничих організацій,
народні депутати України, експерти та фахівці.

Віце-президент АПУ Максим Лавринович
зустрівся з представниками Міжнародної
юридичної Комісії
26 червня 2009 року у м. Києві
віце-президент Асоціації правників
України (АПУ) Максим Лавринович
зустрівся з представниками Шведського відділення Міжнародної
юридичної Комісії (International
Commission of Jurists) Еріком Петерсоном та Пером Ларсоном.
Під час зустрічі сторони обговорили такі важливі питання, як
Максим
існуючі проблеми судової систеЛавринович,
ми в Україні у галузі захисту прав
віце-президент
людини, необхідність укріплення
Асоціації
україно-європейських юридичних правників України
зв’язків задля обміну досвідом, підвищення рівня знань українських юристів про Європейський суд з прав людини тощо.
Також були визначені можливі напрямки співробітництва Міжнародної юридичної Комісії та АПУ, зокрема:
— проведення в Україні міжнародних юридичних семінарів;
— відбір юристів та суддів, які проходитимуть стажування в Швеції;
— обмін досвідом щодо безкоштовної юридичної
консультації;
— участь українських правників та суддів у програмах стажування Міжнародного комерційного арбітражу
в Стокгольмі та інше;
Наприкінці обговорення сторони проінформували
одна одну про подальші плани своїх організацій на найближчий період та домовилися про майбутні зустрічі.    

Шановні члени
Асоціації правників України!
Для того, щоб мати можливість користуватися пільгами та
привілеями, які дає членство в Асоціації правників України,
зокрема, для того, щоб і надалі отримувати Вісник Асоціації
правників України, будь ласка, оплатіть членський внесок.
Квитанцію на оплату членського внеску Ви можете знайти
на стор. 21. Прохання здійснити оплату.
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У Львові пройшла Шоста щорічна
конференція Асоціації правників України
10-12 червня 2009 року у м. Львові проходила Шоста щорічна конференція Асоціації правників України
(АПУ), яка зібрала правників з усіх куточків України на ключовий захід року
Пленарне засідання Конференції
відкрив Президент АПУ Сергій Коннов, привітавши всіх учасників та побажавши плідної роботи та гарного
настрою під час роботи Конференції.
«Мудрі люди з цікавими ідеями збагачують місто, а місто збагачує їх» —
такими словами привітав учасників
Конференції Голова Львівської міської ради Андрій Садовий, побажавши
успіху у роботі та закликавши правників співпрацювати з міською владою
задля розбудови міста. Привітання також пролунали від старшого партнера
ЮФ Arzinger Тімура Бондарєва, Голови відділення АПУ у Львівській області Назара Кравця, який також зачитав
привітання від Голови обласної державної адміністрації Миколи Кмітя.
Після завершення офіційної частини роботу Пленарного засідання
продовжив член-кореспондент АПрН
України, заступник декана по правовій роботі Львівського національного
університету ім. Івана Франка, професор, д.ю.н. Петро Рабінович з доповіддю щодо соціальної сутності правових
явищ та філософії юридичної роботи.
Після закриття Пленарного засідання Конференції розпочалась низка запланованих заходів.
Так, одним із перших пройшло засідання Комітету виконавчого провадження, банкрутства та арбітражного
керування на тему «Виконавче про-

вадження і банкрутство: колізії
Законів – конфлікти процесів».
Модератором засідання виступив
голова Комітету
Віталій Титич, керуючий партнер
АО «Віталій Титич і Партнери».
Пан
Титич
у своїй доповіді
проаналізував
існуюче законодавство у сфері виконавчого
Петро Рабінович, Тімур Бондарєв та Сергій Коннов
провадження і
на відкритті Конференції
банкрутства, навів приклади виникнення та практи- ділився власним досвідом співпраці з
ки вирішення колізійних спорів. На органами митної служби. Він розповів
думку доповідача, актуальність об- про безпрецедентний виграш судової
раної теми підтверджується тим, що справи в органів митної служби щодо
в умовах економічної кризи процес митної вартості товару. Такі випадки
банкрутства часто застосовується для зараз, нажаль, поодинокі, тому такий
легалізації економічних злочинів.
прецедент є, безперечно, цінним для
У засіданні брав участь Ігор Ніко- розвитку практики співпраці з оргалаєв, кандидат юридичних наук, юри- нами митної служби. Пан Кравченко
дичний радник Центра комерційного окреслив можливі дії адвоката на всіх
права. Він розповів про специфіку етапах роботи з митними органами,
роботи арбітражного керуючого та наголосив на важливості дотримання
державного виконавця, про схожість єдиної тактики поведінки. Присутні
і відмінності процедур банкрутства і на засіданні мали змогу ознайомивиконавчого провадження, про мож- тися з правилами оформлення деяливості впровадження нового інсти- ких митних документів, які можуть
туту приватного спровокувати спір чи застосування
виконавця.
санкцій з боку державних органів. ДоНе менш ці- свід роботи пана Кравченка в органах
кавим було за- митної служби дозволив йому всебічсідання комітету но освітити деякі процедурні моменконституційного ти проходження митного контролю.
права,
адміні- Наприкінці зустрічі доповідач навів
стративного пра- приклади вирішення митних спорів
ва та прав люди- та аналогічних прецедентів у практиці
ни, що відбулося міжнародного суду з прав людини
увечері першого
Родзинкою конференції стали задня роботи Кон- сідання декількох сесій спеціальних
ференції.
семінарів Ради Європи, приурочені до
Павло Крав- 60-ї річниці заснування Ради Європи.
ченко,
адвокат
Першу сесію провела РегіональАК «Адвокатська ний координатор проекту, офіційний
Віталій Титич розповідав про виконавче провадження,
практика Павла представник Ради Європи в Украа Ігор Ніколаєнко – про роботу арбітражного керуючого
Кравченка», по- їні та Молдові Божена Ципук. Про
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принципи і критерії права на справедливий судовий розгляд правники
дізнавалися з доповідей начальника
міжнародно-правового управління
Генеральної прокуратури України Віталія Касько.
На початку доповіді пані Ципук
навела дванадцять цікавих фактів про
Раду Європи, які не є загальновідомими. Цікавим було те, що перший Генеральний Секретар Пітер Смітерс у свій
час став прототипом образу «суперагента 007»; що єдиною європейською
країною, яка не є членом Ради Європи
залишається Білорусь. Мало кому відомо й про те, що Рада Європи займає
ключову роль в фундації європейської
кіностудії.
Ознайомлююча доповідь першої
сесії охопила питання структури Ради
Європи, її діяльності та досягнень за
60 років роботи. Розповіла доповідач
також і про тренінгову діяльність Ради
Європи.
Рада Європи активно підтримує заходи АПУ. Детальну інформацію про
Раду Європи та про заходи, які вона
проводить можна дізнатися, завітавши на офіційний сайт www.coe.int.
Усі, хто цікавиться реформою адвокатури, почули багато цікавого від
члена Асоціації правників Німеччини, доктора Майкла Кляйна-Косака
під час спільного круглого столу АПУ
та Асоціації правників Німеччини,
присвячего питанням організації адвокатури. Так, зокрема, у Німеччині зараз досить поширеним явищем
є суміщення професій, поєднання
юридичної практики з іншою діяльністю. За словами доповідача, часто
можна зустріти юриста, який в той же
час може бути таксистом, бізнеменом

тощо. У Німеччині сама робота
юриста з часом
набуває ознак бізнесової діяльності, не зважаючи на
те, що нещодавно був введений
офіційний поділ
на юристів кримінального та цивільного права.
Засідання Комітету трудового
права АПУ проходило по обіді
Одне з найпопулярніших — засідання Комітету
11 червня.
з корпоративного права АПУ
Модератором
засідання виступив Олексій Шевчук, потребують реєстрації в Міністерстві
Начальник юридичного відділу Дер- юстиції України.
жавного управління справами при
Повернення заборгованості в умоПрезидентові України. На засіданні вах економічної кризи стало темою
були присутні спеціалісти Національ- засідання Комітету цивільного праної служби посередництва та при- ва АПУ. Роман Титикало, заступник
мирення, тому, за ініціативою моде- Голови Комітету, розповів присутнім
ратора, засідання було проведене у про важливість направлення претензії
форматі круглого столу. Це дозволило боржнику як першого кроку до поверприсутнім вести прямий діалог з пред- нення заборгованості. Направлення
ставниками державних органів на претензії не є обов’язковою дією, протему «Колективні спори: сучасні реа- те, це часто може мати позитивний
лії та перспективи».
ефект. Олександр Оніщенко, Голова
Надзвичайно цікавими вияви- Комітету, керуючий партнер Адвокатлись питання специфіки роботи На- ської компанії «Правочин», розповів
ціональної служби посередництва про подачу позовної заяви, про стягта примирення. Служба в процесі нення заборгованості та проблемні
виникнення і вирішення трудових питання судової практики розгляду
спорів виконує юридичний супро- справ про стягнення заборгованості.
від спорів між працівниками і робо- На засіданні також проаналізували
тодавцем. Така діяльність полягає в питання ефективності та законності
усуненні наявних перешкод для при- колекторських фірм, дійшовши вимирення сторін. Служба безпосе- сновку, що діяльність таких органіредньо не вирішує конфліктів, вона зацій межує з законом, проте, якщо
проводить роботу на перших стаді- подібне явище існує, воно потребує
ях
виникнен- законодавчого закріплення з чіткою
ня спорів. Крім регламентацією порядку діяльності,
того,
Націо- методів, які дозволено використовуванальна служба ти та, можливо, порядку ліцензування
є позавідомчим такої діяльності.
державним орНе оминули увагою і банкрутство
ганом, що обу- боржника як останній крок у справі
мовлює
певні про повернення боргу. Звернули увагу
особливості в її учасники засідання на законопроект
діяльності. Так, «Про банкрутство фізичної особи»
наприклад, не- в контексті відповідальності особи
абиякого резо- власним майном за зобов’язаннями,
нансу серед при- що виникли в процесі підприємницьсутніх виклика- кої діяльності особи.
ло те, що нормаНасамкінець зустрічі були обговотивні акти, які рені альтернативні шляхи погашення
Майкл Кляйн-Косак про німецьку адвокатуру
видає служба, не заборгованості в кризовий період.

www.uba.ua
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Актуальні питання застосування
корпоративного законодавства обговорювалися на засіданні Комітету
корпоративного права. Доцент кафедри господарського права Національної юридичної академії ім. Ярослава
Мудрого Ірина Селіванова дослідила
особливості правового статусу акціонерних товариств за участю держави
відповідно до чинного законодавства.
Цікавою, з правової точки зору, колізією виявилось регулювання власності в акціонерному товаристві, в якому
частку має держава. Так, держава передає майно до статутного капіталу
товариства лише на праві повного
господарського відання, а не на праві
власності. І водночас держава виступає власником викуплених нею цінних паперів. Така особливість не врегульована законодавством і новим Законом «Про акціонерні товариства».
Пані Селіванова виокремила певні
можливі моделі поводження в таких
випадках та окреслила правовий статус таких акціонерних товариств як
елементів державного економічного
сектору. Також доповідач виділила
види акціонерних товариств за участю
держави та можливі способи їх появи.
Олена Щербина, радник ЮФ «Саєнко Харенко», проаналізувала особливості введеного в дію Закону «Про
акціонерні товариства». Як один з розробників проекту цього закону, вона
прокоментувала деякі положення
прикінцевих та перехідних положень
та Роз’яснення ДКЦПФР щодо приведення статуту товариства у відповідність до нового Закону. Для уникнення
плутанини пані Олена запропонувала
використовувати новий Закон у частині, що не суперечить Закону України «Про господарські товариства». Та-

ПОДІЯ

Фахівці з трудового права — Олексій Шевчук та Марія Клічак

кож особливо важливо дотримуватись
процедурних правил, передбачених
новим Законом, навіть якщо статут
товариства поки що не було змінено.
Для спрощення процедури переводу
товариств від закритих та відкритих до
публічних та приватних пропонується
внести зміни в законодавство про лістинг, ввівши третій рівень лістингу. Це
дозволить багатьом товариствам проходити процедуру лістингу за спрощеною процедурою.
Анатолій Єфименко, старший експерт Аналітично-дорадчого центру
«Блакитна стрічка», у своїй доповіді
висвітлив питання відповідності законодавчого регулювання поглинань
за Законом України «Про акціонерні
товариства» нормам Тринадцятої Директиви Європейського Союзу з прав
компаній».
Цікавою була доповідь Володимира Кравчука, доцента Львівського
державного університету внутрішніх
справ «Безіменні корпоративні права». У своїй доповіді пан Кравчук розповів про
особливості набуття корпоративних прав у непідприємницьких товариствах
та шляхах їх реалізації, а також
про відмінності
в правовому статусі засновників
та учасників такого товариства.
Ігор Лосіхін, Галина Бакум, Божена Ципук та Віталій Касько
Окрім того, пан
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Кравчук представив громадськості новий інформаційний інтернет-ресурс
для фахівців з корпоративного права
www.corpravo.com. Сайт поширює інформацію, зібрану з різних джерел,
надану зацікавленими особами (насамперед, користувачами), а також
створену спеціально для цього сайту.
Окрім робочої частини організатори передбачили цікаву розважальну
програму для учасників заходу – Президентський прийом, на якому було
вручено пам’ятні відзнаки партнерам Асоціації, прийом Львівського відділення АПУ, яке приготувало
для учасників масу сюрпризів та посправжньому веселий та незабутній
вечір. Стрільби з луку та арбалету, танцювальні конкурси, бармен-шоу та
майстер класи з мікшування напоїв довели, що юристи зовсім не нудні люди,
а гуцульська музика та національні
страви закохали у львівський край навіть витончених гурманів. Окрім цього
учасники Конференції випробували
свої сили в боулінг-турнірі «П’ять щасливих страйків», скористалися можливістю ознайомитися з історичною частиною міста на екскурсіях та відвідали
офіси юридичних фірм Львову.
Асоціація правників України висловлює щиру вдячність усім делегатам, учасникам та партнерам Шостої
щорічної правничої конференції АПУ
за персональну участь та всебічну підтримку організації та проведення заходу, зокрема, ЮФ Arzinger, яка здійснила неоціненний вклад в організацію дозвілля правників у Львові.
Анна Сухоставець
www.uba.ua
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Фотозвіт зі ЛЬВОВА
Пам’ятна відзнака за партнерство

Киїяни у гуцульському дворику

Вогняні польоти

Фонтан краси

Лук чи арбалет?

Президентський прийом
у Італійському дворику

Національні мотиви
Переможці боулінг-турніру «5 щасливих страйків»

Радість для гурмана

www.uba.ua
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Результати засідання Правничої Асамблеї
Асоціації правників України
12 червня 2009 року у м. Львові відбулося чергове засідання Правничої Асамблеї Асоціації правників України
(АПУ), найвищого органу Асоціації
На розгляд делегатів Правничої
Асамблеї було запропоновано цілий
ряд питань, які за Статутом віднесені до відома найвищого представницького органу Асоціації.
Спершу правники заслухали та
затвердили звіти керівництва АПУ
про діяльність за час свого перебування на посту. Далі були визначені основні напрямки діяльності Асоціації правників України на
2009-2011 роки. Зокрема, це робота
з членською базою, законотворча
діяльність, співпраця з іноземними та міжнародними юридичними
організаціями, проведення конференцій, семінарів та круглих столів,
розширення діяльності комітетів,
секцій та інших структурних підрозділів, діяльність у сфері освіти,
проведення заходів для членів Ліги
студентів АПУ, збільшення доходної частини бюджету (детальніше
див. на стор. 17).
На розгляд делегатів була представлена нова редакція Статуту АПУ,
в якому передбачалося впровадження спрощених процедур для забезпечення ефективної роботи її органів.
Хвилююча дискусія виникла при обговоренні питань кворуму у випадку
повторного скликання Правничої
Асамблеї. Врешті, зміни до Статуту були прийняті більшістю голосів
присутніх.
На своєму засіданні Правнича
Асамблея прийняла Етичні правила
правника (див. стор.17) і схвалила
Етичний кодекс поведінки Європейських юристів — основний документ, що регулює питання етики
адвокатів країн Європейського Союзу, прийнятий Радою адвокатських
асоціацій та юридичних товариств
Європи (ССВЕ) 28 жовтня 1988 року
(зі змінами та доповненнями).
За словами Президента Асоціації
правників України Сергія Коннова,
«практично одностайне прийняття
Правничою Асамблеею АПУ двох
найважливіших документів, що регулюють етичні питання діяльності
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Делегати Правничої Асамблеї сказали своє слово
юристів, є свідченням передових позицій Асоціації».
Не зважаючи на те, що питання
професійної етики правників належать до пріоритетних напрямків
діяльності АПУ, Етичні правила
Асоціації були затверджені тільки
з другої спроби: багато членів АПУ
мали зауваження до запропонованого тексту, однак, у результаті, проект
був прийнятий переважною більшістю голосів.
Найбільш хвилюючим моментом
стало обрання нового керівництва
Асоціації правників України. Голосування проводилось за кандидатури Президента та віце-президента
(пакетом) та членів Правління, які,
у свою чергу, обиралися з-поміж
кандидатур, поданих від відділень та
секцій Асоціації.
Президентом АПУ став старший
партнер адвокатської контори «Коннов і Созановський» Сергій Коннов,
який слідує своїм уже не раз озвученим пріоритетам – реформа адвока-

тури, вдосконалення системи юридичної освіти, забезпечення прав
українських юристів та інших громадян на безперешкодне отримання віз
для ділових поїздок до країн-членів
ЄС тощо. Віце-президентом був обраний керуючий партнер юридичної фірми «Лавринович і Партнери»
Максим Лавринович, який, перш за
все, виступає за популяризацію діяльності АПУ, поглиблення співпраці
зі ЗМІ, державними органами та іншими професійними об’єднаннями
правників. До Правління АПУ в переважній більшості увійшли представники Київського відділення
Асоціації, які йшли на вибори зі своєю програмою діяльності Правління,
яка врешті була покладена в основу
діючої програми, прийнятої новим
складом Правління АПУ.
Наразі хотілося б привітати нове
керівництво Асоціації правників
України з обранням та побажати їм
успіху в досягненні своїх планів та
цілей.
www.uba.ua
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Керівництво
Асоціації правників України
2009/2011 років
Відділення / Секції

ФОТО

Кандидат,
ПІБ
Президент

Посада
кандидата

Відділення /
Секції

ФОТО

Посада
кандидата

Кандидат, ПІБ

Члени Правління від відділень
Відділення в місті
Києві

КОННОВ С.В.

АК «Коннов і
Созановський»,
старший партнер, адвокат

Відділення в місті
Києві

РЕЗНІКОВ О.Ю.

ЮФ Magisters,
партнер

ТЮРІН С.Г.

ЮФ «Сергій
Тюрін і Партнери», партнер

Віце-президент

Відділення в місті
Києві

ЛАВРИНОВИЧ М.О.

ЮФ «Лавринович та Партнери», керуючий
партнер

Відділення в місті
Києві

Члени Правління від секцій

Члени Правління від відділень

Відділення в місті
Києві

Відділення в місті
Києві

БУГАЙ Д.В.

ЮК «Ващенко,
Бугай та партнери», партнер
адвокат

Корпоративні
юристи
(юрисконсульти)

ВАХЕЛЬ Ю.В.

ТОВ «Ноб
Ресірсіз Україна», заступник
генерального
директора

ЗАГАРІЯ В.М.

ЮФ «Спенсер
і Кауфманн»,
керуючий партнер

Приватні
правники
(адвокати
та юристи)

ІВАНОВ О.В.

ЮФ «КМ Партнери», партнер

Науковці
та освітяни

КІБЕНКО О.Р.

Національна
юридична академія України
імені Ярослава Мудрого,
доцент

Нотаріуси

МАРЧЕНКО В.М.

Нотаріальна
контора Володимира Марченка

Судді

Суддя Вищого господарМУРАВЙОВ О.В.
ського суду
України

Відділення в місті
Києві

КОСТІН І.П.

Відділення в місті
Києві

ЮФ «Василь
Кісіль і ПартнеМАКАРОВ О.А.
ри», керуючий
партнер

Відділення в місті
Києві

Адвокатська
компанія «ЛегіОЧКОЛЬДА М.Г.
тимус», керуючий партнер

www.uba.ua

ТОВ «Правовий
Альянс», старший партнер
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Новини комітетів

Комітет з процесуального права АПУ
візьметься за узагальнення судової практики
12 червня 2009 року у м. Львові відбулося засідання Комітету з процесуального права Асоціації правників
України. Модератором засідання виступив Ілля Костін, старший партнер ЮК «Правовий Альянс»
Засідання було присвячено обговоренню актуальних питань застосування норм процесуальних кодексів,
зокрема, аналізу судової практики та
правових позицій.
За результатами засідання було вирішено створити робочу групу з узагальнення судової практики та пошуку шляхів її зміни з наступних питань:
1. Господарські суди як і суди загальної юрисдикції, застосовують
забезпечувальні заходи (арешт) винятково до індивідуально визначеного майна, коштів, що знаходяться
на рахунках в установах банків, про
які повинно бути відомо заявнику
при подачі заяви.
Однак виникають ситуації, коли
заявнику неможливо зібрати відомості про наявність і місцезнаходження майна, а також відомості
про поточні рахунки (номер, банк,
валюта рахунку), при цьому не порушуючи закон.
Судова практика ґрунтується на:
• постанові Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 №9
«Про практику застосування судами
цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову»;
• роз’ясненні президії Вищого
арбітражного суду від 23.08.94 №025/611 «Про деякі питання практики
застосування заходів по забезпеченню позову» (зі змінами);
• інформаційному листі Вищого господарського суду України від
12.12.2006 №01-8/2776 «Про деякі
питання практики забезпечення позову».
Між тим, ні Глава 19 «Забезпечення позову» Цивільно процесуального кодексу України, ні Розділ Х
«Забезпечення позову» Господарсько
процесуального кодексу України не
передбачають жодних обмежень, вимагаючи від суду застосування забезпечувальних заходів до майна, що
належить боржникові.
Статтею 349 Цивільного процесуального кодексу України встанов-

10

Ілля Костін переймається питаннями процесу
лено, що виконання рішень судів
здійснюється відповідно до Закону
України «Про виконавче провадження».
Крім того, статтею 115 Господарського процесуального кодексу
України визначено, що рішення,
ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили,
є обов’язковими на всій території
України і виконуються в порядку,
встановленому Законом України
«Про виконавче провадження».
Вищезазначений Закон України
«Про виконавче провадження» визначає умови і порядок виконання
рішення судів та інших органів (посадових осіб). Процедура виконання рішень (ухвал) судів, що передбачена цим Законом, дає можливість
виконати ухвалу суду про накладення арешту на все майно та грошові
кошти боржника, при цьому виконавчий документ може і не містити
індивідуальні особливості майна.
Більш того, Закон про виконавче
провадження дає можливість дотримуватися головної вимоги процесуальних законів - застосування

забезпечувальних заходів до майна
боржника, а не до третіх осіб.
Таким чином, винесення судом
ухвали про застосування забезпечувальних заходів шляхом накладення
арешту на все майно боржника та
його грошових коштів, відповідає
вимогам чинного процесуального
законодавства.
Безумовно, застосування такої
практики, як накладення арешту на
індивідуально невизначене майно,
має бути виключним заходом, що
застосовуватиметься виключно за
наявності як мінімум трьох підстав:
1. Безспірність боргу (спір є, однак, надані до суду документи дають
підстави припускати існування високої ймовірності задоволення позову);
2. Відсутність можливості у кредитора (заявника) дізнатися про існування майна та грошових коштів
у боржника;
3. Значний розмір заборгованості.
Використання судами всіх трьох
підстав у сукупності при розгляді заяви про застосування забезпечувальних заходів стосовно боржника за
відсутності інформації про належне
www.uba.ua
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йому майно та грошові кошти, дасть
змогу досягти декількох цілей - виконати рішення суду, а також зменшити або виключити можливість недобросовісного використання процесуальних прав в процесі.
2. Другим питанням, яке заслуговує уваги робочої групи, є питання
оплати послуг адвоката в судовому
процесі.
Учасники Комітету з процесуального права АПУ висловили стурбованість з приводу існування неоднозначної судової практики. Відсутність нормативного регулювання
дає можливість судам підходити до
цього питання вкрай неполсідовно.
Між тим, як відзначили присутні,
клієнти все частіше починають вимагати відшкодування сплачених адвокату сум у вигляді судових витрат.
У даному випадку, адвокати також
зацікавлені у належному розвитку та
впорядкуванні даного інституту, так
як це дає можливість залучити додаткових клієнтів.
Неоднозначність судової практики щодо стягнення судових витрат
за послуги адвоката призводить до
неможливості застосування принципу «доступності правосуддя».
Той факт, що роботи в цьому напрямку все ж ведуться, вселяє
стриманий оптимізм. На засіданні
Комітету був представлений зако-

нопроект, який регулює це питання. При
цьому підкреслено,
що
законопроект
підготовлений та ініційований практикуючими юристами.
Народним депутатом
України
Валерієм
Писаренко на розгляд Верховної Ради
України було внесено
проект Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» в
частині компенсації
витрат на правову
допомогу.
Законопроект зареєстрований у Верховній Раді України
під № 4072. Його ініціаторами виступили
старший партнер ЮК
«Правовий Альянс»,
Олександр Оніщенко підтримує зміни
член Правління Асоціації правників України Дмитро
Граничний розмір компенсації
Алешко, а також член Ради відділен- витрат на правову допомогу не може
ня Асоціації правників України в м. перевищувати розміру десяти мініКиїв Валентин Загарія.
мальних заробітних плат у справах за
Запропонований законопроект позовами немайнового характеру та
вносить зміни до ст.ст. 44, 48 ГПК десяти відсотків від задоволеної суми
України, ст. 84 ГПК України, ст. 90 позовних вимог у справах за позоваКАС України в частині компенсації ми майнового характеру.
витрат на оплату поНа думку ініціаторів законопрослуг з надання юри- екту, його прийняття буде сприяти
дичної допомоги адво- доступності правосуддя, дозволить
катом або іншим фа- створити діючий механізм реалізації
хівцем у галузі права.
учасниками процесу права на відЗаконопроектом шкодування витрат на правову допропонується закрі- помогу, що, в свою чергу, призведе
пити такі положення:
до зменшення кількості необґрунтоСтороні, на ко- ваних і надуманих позовів. До того ж
ристь якої постанов- ризики, пов’язані з відшкодуванням
лено рішення, за її сторонами витрат на правову допоклопотанням суд при- могу, спонукатимуть учасників спірсуджує з другої сторо- них правовідносин до позасудового
ни витрати, пов’язані вирішення конфлікту.
з оплатою правової
На даний момент законопроект
допомоги адвоката або знаходиться на розгляді в комітеіншого фахівця в галу- ті Верховної Ради України з питань
зі права. Якщо правова правосуддя.
допомога була надана
Склад робочої групи:
стороні адвокатом або
1. Олександр Онищенко, керуюіншим фахівцем в га- чий партнер АК «Правочин».
лузі права в порядку
2. Ілля Костін, старший партнер
виконання трудових ЮК «Правовий Альянс».
обов’язків, її вартість
3. Микола Очкольда, керуючий
Різні погляди на судову практику
не компенсується.
партнер ЮФ «Легітимус».
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У Києві відбувся Перший всеукраїнський
з’їзд нотаріусів України
19 червня 2009 року у м. Києві за ініціативи Асоціації правників України у м. Києві в конференццентрі «Президент-готелю» вперше за 17 років незалежності пройшов Перший всеукраїнський
з’їзд нотаріусів України
Юрій Мірошниченко закликав
нотаріусів
до
рішучих дій на
шляху реформування
законодавства про нотаріат, зазначивши,
що нотаріуси вже
урівняні в правах, залишилося
лишень урівняти
їх можливості.
Головував на
з’їзді приватний
нотаріус Харківського міського нотаріалього
округу,
Голова
Перший та найбільший — з’їзд нотаріусів зібрав
Секції нотаріусів
понад 400 учасників
Асоціації правників України Володимир Марчен- Закону України «Про нотаріат», диско, який добре відомий серед колег кусійні питання створення професійсвоєю роботою над реформуванням ного об’єднання нотаріусів, порядок
законодавтсва про нотаріат.  
його створення, мета, завдання та
Головним завданням з’їзду було ви- коло повноважень у контексті нової
значено створення фундаменту пра- редакції Закону України «Про нотавової платформи розвитку та рефор- ріат».
мування нотаріату України, який мав
Окрім того, широке обговорення
бути оформлений у ряді документів, викликали питання регулювання дерзокрема, у резолюції З’їзду та звернен- жавою чисельності нотаріусів (квоти)
нях до суб’єктів владних повноважень та забезпечення безспірності і гаранз пропозиціями внести зміни до існу- тій вчинюваних нотаріальних дій;
ючих нормативних актів.
відповідальність нотаріуса, а також
Так, учасни- соціальні гарантії його діяльності. Не
ки з’їзду скон- обійшли стороною нотаріуси і питанцентрували свою ня фінансового забезпечення своєї діувагу на обгово- яльності, зокрема, питання оподаткуренні наступних вання та можливість запровадження
ключових питань фіксованих квот на деякі послуги.
реформування
Найбільшу підтримку учасників
нотаріату: напра- з’їзду викликали пропозиції щодо
цювання
Кон- страхування діяльності нотаріуса
цепції реформу- та встановлення обмеження відвання (розвитку) повідальності нотаріуса розміром
нотаріату Укра- страховки, положення про те, що
їни, беручи до діяльність нотаріуса може бути приуваги модель ла- зупинена лише в судовому порядку
тинського нота- та збільшення вимог до осіб, які морату; обговорен- жуть вчиняти нотаріальні дії за посаНотаріуси готові до реформ
ня нової редакції дою. Так, адже часто-густо такі особи

Проведення Першого всеукраїнського з’їзду нотаріусів України було
зумовлене необхідністю подальшого
реформування законодавства про
нотаріат, що є наступним кроком після успішного завершення так званої
«малої» реформи нотаріату. Метою
«великої» реформи нотаріату є забезпечення доступу всього населення до
нотаріальних послуг та підвищення
якості надання послуг загалом.
У заході взяли участь 470 нотаріусів
практично з усіх областей України. Як
повідомлялося організаторами З’їзду,
запрошення були надіслані усім нотаріусам для забезпечення принципу
прямої участі кожного нотаріуса. Також до участі у з’їзді запрошувалися
всі громадські організації нотаріусів,
про захід було повідомлено Міністерство юстиції України задля забезпечення реалізації права державних
нотаріусів на участь у з’їзді.
Важливість проведення з’їзду
відзначили комітети Верховної Ради
України, найбільші фракції ВРУ, народні депутати, Державна податкова
адміністрація України, Державний
комітет фінансового моніторингу,
громадські організації правників,
Академія нотаріату України, обласні асоціації нотаріусів, науковці та
експерти тощо. У своєму вітальному слові народний депутат України
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навіть не розуміють суті та характеру
вчиненої ними дії, з чим потім доводиться мати справу нотаріусам.
Окреме обговорення було присвячено перегляду співробітництва з
Інформаційно-ресурсним центром,
зокрема, зменшенню тарифів на
його послуги, адже це, в свою чергу,
впливає на вартість послуг нотаріуса.
За результатами розгляду зазначених питань була прийнята резолюція
з’їзду, в якій, зокрема, було вирішено створити робочу групу та уповноважити її від імені З’їзду звернутися

до суб’єктів владних повноважень з
ініцативою внесення змін до законів
та підзаконних актів, які регулюють
діяльність нотаріату.
Так, було вирішено, що завершення «великої реформи» нотаріату буде
базуватися на законопроекті «Про
нотаріат» за № 1286-1 під редакцією
народних депутатів І.Г. Бережної, С.Г.
Міщенко та Ю. А. Кармазіна з врахуванням на другому читанні пропозицій нотаріусів, обговорених та затверджених на Першому всеукраїнському
з’їзді нотаріусів України. На додачу до

цього, учасники З’їзду дійшли висновку про необхідність підтримки ідеї
врегулювання нотаріального процесу шляхом прийняття Нотаріальнопроцесуального кодексу України.
Також учасники З’їзду прийняли
рішення про подання звернення до
Президента України щодо встановлення 2 вересня професійного свята
«Дня нотаріуса України».
У роботі з`їзду нотаріусів взяли
участь президент АПУ Сергій Коннов
та виконавчий директор АПУ Андрій
Манорик.

У Києві відбулося засідання Форуму
партнерів Асоціації правників України
25 червня 2009 року у ресторані «Липський Особняк» відбулося засідання Форуму партнерів
Асоціації правників України, яке було присвячене окремим питанням корпоративності юридичного
співтовариства України
У заході взяли участь дванадцять
партнерів юридичних фірм, серед яких
Володимир Ващенко і Юлія Єригіна,
партнери ЮК «Ващенко, Бугай і Партнери», Валентин Загарія, керуючий
партнер ЮФ «Спенсер і Кауффманн»,
Сергій Ігнатовський, партнер ЮФ «Саєнко Харенко», Микола Очкольда,
керуючий партнер АК «Легітимус»,
Олександра Павленко, партнер ПГ
«Павленко й Побережнюк», Олексій
Резніков, партнер ЮФ «Magisters», Амінат Сулейманова, керуючий партнер
ЮФ «AGA Partners», Євген Солодко і
Олена Сотник, партнери АК «Солодко і
Партнери», Оксана Чернобук, партнер
ЮФ «Центр права», а також Володимир Дерев’янчук, старший партнер ЮБ
«Дерев’янчук і Партнери».
Відкрив
засідання
Микола
Очкольда, який оголосив порядок
денний зустрічі та регламент її проведення. Було запропоновано обговорити, яким чином юридичне співтовариство має реагувати на найбільш
цинічні судові рішення, а також на
інші дії, що зачіпають честь і гідність
професії, окремого юриста або юридичного співтовариства в цілому.
Почав конструктивну дискусію
Олексій Резніков, який запропонував створити веб-ресурс, який би
акумулював неоднозначні судові рішення, надавав би можливість відкритого й анонімного обговорення,
www.uba.ua

а також передбачав
рейтингування суддів,
залежно від того,
наскільки часто рішення того
або іншого судді
потрапляють до
списку сумнівних. При цьому
пан
Рєзніков
підкреслив, що
юридична фірма, яка є публічною, не боїться
Форум партнерів боротиметься з несправедливими рішеннями
коментувати подібні прояви відкрито, від свого імені. Тоді критика вному Суді України, який би займався
стає експертною, такою, що заслуго- моніторингом, вів статистику свідомо
вує уваги й довіри.
неправосудних рішень, а також доУчасники констатували, що сьо- сліджував основні соціальні та правогодні неправосудні рішення - явище ві фактори, які могли бути причиною
досить розповсюджене. Ґрунтуючись прийняття таких рішень. На підставі
на власному досвіді, багато хто із при- такого дослідження орган готовив би
сутніх підтвердив, що половина до- відповідні зміни до законодавства.
казів, які досліджувалися суддею в
У свою чергу, Євген Солодко визасіданні і є в матеріалах справи, не ступив з декількома ініціативами:
аналізуються, не оцінюються та взага- про створення при Асоціації правнилі ніяк не відбиваються в рішенні. На- ків України підкомітету, якому була
віть незважаючи на те, що такі факти б доручена розробка програми зає підставою для апеляції та скасуван- хисту членів АПУ від свавілля правоня рішення в апеляційному порядку.
охоронних і інших органів, а також
Також у рамках зустрічі обговорю- про проведення для членів Асоціації
валася можливість створення незалеж- правників України курсу по юридичного наглядового органу при Верхо- ній самообороні.
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День Конституції під егідою Відділення АПУ
в Тернопільській області
29 червня 2009 року члени Тернопільського відділення АПУ та правники – гості відділення відзначили
тринадцяту річницю існування Конституції України в правовому полі нашої держави
Програма заходу була насиченою
та різноманітною. Так, у його рамках
відбувся круглий стіл, присвячений
питанням конституційної реформи та
проблемам застосування Основного
Закону на практиці. Місцем проведення заходу вже не вперше став один
із затишних конференц-залів готелю
«Тернопіль».
Зі вступним словом виступив голова Відділення Володимир Трохановський. Він привітав присутніх з подією, яка зібрала всіх разом та, оскільки
учасниками круглого столу окрім членів Асоціації стали й інші правники
області, розповів про діяльність АПУ
та її роль в юридичному суспільстві
країни.
У якості доповідача на засіданні
круглого столу був присутній суддя
Тернопільського окружного адміністративного суду Андрій Осташ. Він з
практичної точки зору висвітлив застосування норм Конституції України як норм прямої дії. Існування різних видів судочинства породжує свої
особливості звернення до положень
Основного Закону загальними та спеціалізованими судами.
Однак було відзначено, що судовому процесу загалом властиві недостатність застосування конституційних норм у своїй діяльності та

Правники Тернополя відзначили День Конституції

недотримання особливостей ієрархії
нормативних актів при прийнятті рішень по справах. Як зазначив один з
учасників, рішення, винесені судами
на підставі Конституції України, становлять лише 10% загальної кількості рішень, що приймаються. Названа
цифра яскраво відображає ту кризу,
яка склалася сьогодні в сфері конституційного правозастосування.
Продовження круглого столу пройшло в ракурсі обговорення шляхів
удосконалення діючої Конституції
України. З доповіддю на тему «Нова
Конституція
України: міфи та
реальність» виступив Зеновій
Гладун, завідувач
кафедри конституційного, адміністративного і
міжнародного
права Тернопільського
національного економічного університету (ТНЕУ),
к.ю.н.
Пан Зеновій
відзначив,
що
сьогодні в країні
Боулінг — чи не найулюбленіша гра правників
найнагальнішою
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є проблема подвійної влади. Одна з
них прихована, проте реальна, а друга – влада «про людське око». Всі намагання, пов’язані з внесенням змін
до Основного Закону, не матимуть
позитивного результату доти, доки
проблема подвійності влади не знайде
свого вирішення, а діяльність владних
структур буде спрямована на власне
збагачення. «У наших умовах не діятиме навіть найкраща, бездоганна
Конституція. Сила політичних домовленостей, не пов’язаних ані з законом,
ані з інтересами громадян, нівелює
весь її вплив» – зазначив доповідач.
При подальшому обговоренні кожен з присутніх мав змогу висловити свою думку щодо того, яка форма
правління є оптимальною для України в нинішніх умовах. Це питання
підняв на обговорення наступний
доповідач, виступивши з доповіддю
«Конституційна реформа в Україні».
Тарас Цимбалістий, доцент кафедри
конституційного, адміністративного
і міжнародного права ТНЕУ, к.ю.н.,
адвокат, висловив свою позицію з
приводу запропонованих різними
політичними силами проектів Конституції. Також він відзначив малоймовірність реформування Основного Закону до проведення президентських виборів у країні та зменшення
www.uba.ua
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Новини ВІДДІЛЕНЬ
актуальності внесення змін у післявиборчий період.
Підсумувала висловлені позиції
Ольга Паславська, доцент кафедри
цивільного права ТНЕУ, к.ю.н. У своєму виступі вона здійснила ревізію
наявних проблем, суперечливостей,
прогалин та перспектив Конституції та провела паралель між сучасним
політичним становищем України й
становищем Польщі у 20-ті роки ХХ
століття. Як і у Польщі декілька десятиліть тому, в нашої країни наразі є
єдиний оптимальний вихід – встановлення сильної стабільної влади одного правителя, вважає доповідач. Вона
відзначила, що сьогодні необхідним є
спрямування конституційної реформи в бік встановлення президентської

республіки з наданням належних повноважень президенту та, проте, з
розробленням чіткої процедури відсторонення його від влади народом.
У ході дискусії, що розгорілась,
прозвучало чимало цікавих думок. Виступили члени АПУ Марія Гук, Валентина Плекан, Василь Костишин, кожен
з яких висловив своє бачення шляхів
розвитку конституційної реформи.
Підсумковою ж позицією круглого столу стала думка, що українська
проблема полягає не стільки в необхідності реформування Конституції,
скільки в нашій ментальності та, на
жаль, досить низькому рівню розвитку
правосвідомості та правової культури.
А тому кожному з нас, представників
правничої професії, слід активно до-

лучитись до розвитку юридичної освіченості українських громадян.
Менш формальне продовження дискусії відбулося на влаштованих для учасників заходу фуршеті та
боулінг-турнірі, партнером якого став
Торговельно-розважальний
центр
«Подоляни». Слід зазначити, професіоналізм учасники заходу проявляють не лише у запеклій дискусії, а й у
захоплюючій грі. Кращі гравці турніру одержали подарунки.
Що тут можна сказати? – правники вміють поєднувати приємне з
корисним. А для організаторів заходу
найкращою відзнакою стали позитивні відгуки учасників та їх бажання
брати участь у заходах Тернопільського відділення АПУ й у майбутньому.

Дотримання прав громадян
під час адміністративних затримань
30 червня 2009 року у м. Севастополі відбувся круглий стіл «Дотримання прав затриманих осіб під час
адміністративних затримань: випадки порушення кримінальних справ відносно затриманих»
Ініціативу Громадської Ради при
УМВС України в м. Севастополі та
Севастопольського відділення АПУ
щодо проведення круглого столу
підтримали не тільки представники
юридичної професії, зокрема, Корпорація «ЮК «БІЗНЕС-ПРАВО АУДИТ», але й громадські організації
та жителі міста Севастополя.
Запропонована тема круглого
столу була вибрана не випадково. Як
відзначила Голова Севастопольського відділення АПУ Наталія Філіппова, головна мета проведення заходу –
привернути увагу громадськості
та співробітників правоохоронних
органів до проблем, пов'язаних з
затриманням громадян співробітниками УМВС України в м. Севастополі.
Основним доповідачем круглого столу став представник Громадської організації «За єдину Русь»
В’ячеслав Бєбнев. Серед учасників
круглого столу були й представники УМВС України в м. Севастополі: керівник штабу УМВС України
в м. Севастополі – Сергій Помєлков, заступник керівника управління з кадрових питань — Сергій
Здіховський, заступник керівника
www.uba.ua

слідчого відділу —
Віктор Лукашов,
помічник міністра
внутрішніх справ
України в м. Севастополі — Ольга
Вілкова.
Директор ЮК
«Швидка
юридична допомога»
Марія
Грібанова
акцентувала увагу
учасників заходу
на
необхідності
залучення громадПроблеми правосуддя не вщухають
ськості до проблеми доступу громадян до правоПідводячи підсумки круглого стосуддя, адже велика частина грома- лу Сергій Погребной, співголова Гродян України не знає про необхідні мадської Ради при УМВС України в
дії для звернення в суд за захистом м. Севастополі, висловив подяку всім
своїх прав. Значна увага була при- учасникам та звернувся до представділена питанню ефективності вза- ників правозахисних організацій з
ємодії правоохоронних органів та пропозицією про спільну діяльність
представників громадських органі- щодо моніторингу дотримання прав
зацій.
людини та розробки стратегії співпПід час роботи круглого столу ко- раці громадських організацій. Сергій
жен учасник мав можливість не тіль- Погребной відзначив, що обговоренки висловити свою точку зору, але й ня ключових проблем прав людини
звернутися до фахівців за кваліфіко- та способів їх вирішення є актуальваною консультацією для вирішення ним не тільки для міста Севастополя,
реальних проблем.
але й для всієї України в цілому.

15

Асоціація правників України
№ 7-8 (43-44) липень–серпень 2009 року

ЛІГА СТУДЕНТІВ АПУ

Шоста щорічна правнича конференція
Асоціації правників України очима студентів
10-13 червня у місті Львові студенти взяли участь у Шостій щорічній правничій конференції
Асоціації правників України
У рамках волонтерських програм, які організовує АПУ, в організації Конференції допомагали члени
Львівського осередку Ліги студентів
АПУ. Зокрема, серед них були Яна
Баллод, Андрій Савчишин, Христина
Давидів, Юлія Салдан, Світлана Гілевич та Ярина Мильович.
Студенти допомагали в реєстрації учасників конференції, зустрічі
учасників та виконанні інших доручень організаторів. Завдяки своїй
волонтерській участі в організації
конференції студенти мали змогу у
вільних час відвідати засідання комітетів та секцій АПУ.
Особливо запам’яталися студентам виступи Михайла Можаєва, керуючого партнера ЮФ «Можаєв та
партнери», Божени Ципук, регіонального координатора проекту (Відділ
правових питань та питань сприяння
розвитку прав людини Генерального
директорату з прав людини і правових питань Ради Європи) та Майкла
Кляйна-Косака, адвоката і члена Асоціації правників Німеччини.
Старші колеги залюбки ділилися
досвідом з молодим поколінням та
охоче відповідали на усі запитання.
За словами очевидців, «загалом найбільше сподобалось те, що засідання
були жвавими, велися активні дискусії, можна було вислухати думку
декількох авторитетних юристів, а
не лише доповідача-модератора. І
самому поставити запитання, особисто поговорити з такими авторитетними людьми».
За сприяння Секретаріату Асоціації правників України у рамках
Шостої щорічної правничої конференції АПУ пройшла зустріч професора Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка,
старшого партнера юридичної фірми «Василь Кісіль та Партнери» Василя Івановича Кисіля зі студентами
Львівських вузів.
У приємній та дружній атмосфері Василь Іванович поділився зі
студентами спогадами про часи,
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Львівські студенти-правники
коли він розпочинав свою практику.
Він зазначив, що сьогодні розвиток
нормативної бази не дозволяє юристу бути фахівцем з права взагалі, а
спонукає обирати певну практику,
різноманіття яких досить широке.
Василь Іванович порадив студентам
обирати напрямок майбутньої діяльності за внутрішніми переконаннями та вподобаннями. Лише тоді
наполегливо вивчати певну галузь і
на останніх курсах навчання бажано
починати практикувати — це дозволить поєднувати теоретичні знання з
певними вміннями і навичками.
Професор порадив не боятися і
цілеспрямовано та послідовно йти
до своєї мети. Обираюи певну спеціалізацію, важливо керуватися не
престижністю цієї галузі, а психоемоційним станом, особистісними якостями і схильностями, адже не кожен
здатний бути хорошим адвокатом чи
прокурором. Василь Іванович припустив, що років через 10-15 остаточно закінчиться формування ринку
юридичних послуг, цей час студенти
можуть використати для утвердження в певній юридичній практиці.
Студенти мали багато запитань,
на які Василь Іванович з задоволен-

ням відповів. Так, на запитання про
ставлення професора до навчання
закордоном, Василь Іванович зазначив, що це однозначно позитивний
досвід, він порадив студентам, якщо
в студента є така можливість, навчатися в країнах континентального
права, найбільш подібного до нашого, в таких країнах як Німеччина,
Франція, Скандинавські країни.
Також Василь Іванович позитивно відмітив введення на Україні
Болонського процесу, що дозволить
Українським студентам вільно обирати країну навчання, не маючи при
цьому ніяких перешкод. Проте, негативним на його думку є обмеження
свободи студента в умовах навчання
в болонській системі.
Студенти також поцікавились
ставленням Василя Івановича до деяких політичних процесів та реформування Конституції. Наприкінці
зустрічі Пан Кисіль побажав студентам успіхів у роботі і навчанні, а найактивнішим з них подарував книгу
Г. К. Матвєєва «Вибране». До книги увійшли найрезонансніші твори
вченого з цивільного, сімейного та
міжнародного приватного галузей
права.
www.uba.ua
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Офіційно

ЕТИЧНІ ПРАВИЛА ПРАВНИКА
(затверджені Правничою асамблеєю Асоціації правників України 12 червня 2009 року)
У зв’язку з тим, що адвокати та юристи (надалі – «правники») відіграють особливу роль у житті суспільства та формуванні правової держави, а незалежність юридичної професії
є важливою гарантією для здійснення захисту прав людини,
вони повинні дотримуватися високих стандартів етичної та
професійної поведінки.
На правника завжди покладається ряд зобов’язань: перед клієнтом, перед судом, перед державою, перед іншими
представниками правничої професії, перед суспільством. Дотримання правником етичних норм є запорукою належного виконання ним своєї професійної та громадянської місії.
1. Стаття 1. Сфера застосування
1.1. Дані Етичні правила правника («Етичні правила») містять стандарти етичної та професійної поведінки і є
обов’язковим для всіх членів Асоціації правників України.
1.2. Члени Асоціації правників України повинні ознайомити
своїх підлеглих (включаючи помічників, стажерів та інших співробітників) з даними Етичними правилами та
забезпечити дотримання положень даних Етичних правил в частині, яка відповідає їх трудовим обов’язкам.
1.3. Всі правники мають дотримуватися норм галузевих
правил етики (суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів
тощо). У випадку, якщо певне положення Етичних правил суперечить галузевим правилам етики, застосовуються норми відповідних галузевих правил.
1.4. Норми Етичних правил не підміняють собою норми чинного законодавства. У випадку, якщо певне положення
Етичних правил суперечить чинному законодавству,
пріоритет має норма закону.
1.5. Дія Етичних правил розповсюджується на всі види професійної діяльності правника.

2. Стаття 2. Основні етичні вимоги
2.1. Правник повинен здійснювати свою професійну діяльність чесно, розумно, добросовісно, кваліфіковано,
сумлінно виконуючи свою роботу.
2.2. Правник повинен весь час зберігати найвищі стандарти чесності, прямоти та справедливості у відношенні до
суду, своїх колег та всіх, з ким правник вступає в професійний відносини.
2.3. Правник повинен діяти в інтересах права і справедливості, дотримуватися законності.
2.4. Правник повинен зберігати свою професійну незалежності. Він зобов’язаний протистояти будь-яким спробам посягання на свою професійну незалежність.
2.5. Правник повинен зберігати професійну таємницю.
2.6. Правник повинен дотримуватися всіх зобов’язань, що
були дані в процесі здійснення своєї діяльності, до тих
пір поки зобов’язання не буде виконане.
2.7. Правник повинен виконувати свою роботу своєчасно в
межах своїх повноважень і не братись за роботу, у належному виконанні якої він не впевнений, перш за все, з
огляду на рівень свої професійної підготовки.
2.8. Правник має право на відповідну платню за свою роботу.
2.9. У всіх сферах діяльності правник повинен стверджувати повагу до правничої професії.
2.10. Правник повинен демонструвати високий рівень культури поведінки, ведучи себе стримано, тактовно, витримано.
2.11. Правник повинен мати високий рівень професійної
підготовки і досконалі теоретичні і практичні знання
в області юриспруденції, законодавства та правозастосування. Правник повинен постійно підтримувати
необхідний рівень своєї професійної кваліфікації.

Основні напрямки діяльності Асоціації правників України на 2009-2011 роки
(затверджені Правничою Асамблеєю Асоціації правників України 12 червня 2009 року)
1. Робота з членською базою (збільшення кількості
членів, розробка основних напрямків залучення нових
членів до АПУ).
— поширення інформації про АПУ у ЗМІ, залучення основних
юридичних видань до популяризації діяльності АПУ, висвітлення
у ЗМІ привілеїв, які отримують правники при вступі до АПУ;
— розробка бази найбільш активних членів АПУ та системи
заохочення цих членів;
— проведення роботи з кандидатами в члени АПУ з метою
їх залучення в майбутньому до активної діяльності в якості членів АПУ;
— розширення дисконтної програми для членів АПУ.
2. Законотворча діяльність (у тому числі на базі комітетів та секцій АПУ).
— розробка та вдосконалення законодавства України на
базі роботи комітетів та секцій АПУ, створення робочих груп по
конкретним законопроектам, організація зустрічей та круглих
столів для обговорення законопроектів;
— налагодження плідних зв’язків з суб’єктами законодавчої ініціативи з метою просування та лобіювання законопроектів АПУ у Верховній Раді України;
— співпраця з державними органами, громадськими організаціями, профільними організаціями, робочими групами під
час розробки законопроектів;
— залучення провідних науковців до розробки законопроектів;
— створення налагодженого механізму отримання пропозицій від членів АПУ щодо розробки законопроектів.
3. Міжнародне співробітництво (співробітництво з
асоціаціями та союзами правників різних країн світу та з
міжнародними організаціями).
— активізація участі членів АПУ в роботі міжнародних правничих організацій (IBA, ABA, CCBE тощо);

www.uba.ua

— залучення міжнародних експертів до участі у заходах АПУ;
— співпраці з правових питань з представництвами міжнародних організацій в Україні;
— налагодження співробітництва з іноземними дипломатичними представництвами.
4. Діяльність по проведенню семінарів, конференцій,
засідань, круглих столів
— розширення географії проведення заходів АПУ;
— розширення тематик та форматів проведення заходів АПУ;
— залучення до співпраці різних організацій, у точу числі
громадських, проведення спільних заходів з формальними та
неформальними об'єднаннями спеціалістів у різних сферах.
5. Розширення роботи комітетів, секцій та інших структурних підрозділів АПУ, передбачених Статутом.
— активізація роботи структурних підрозділів АПУ, передбачених Статутом;
— створення, за необхідності, нових структурних підрозділів АПУ;
— залучення членів АПУ до активної участі у роботі структурних підрозділів АПУ.
6. Діяльність в освітньому напрямку.
— активна підтримка діяльності Ліги студентів АПУ, проведення майстер-класів, семінарів, круглих столів тощо;
— розробка освітніх програм для підвищення кваліфікації
правників;
— поширення інформації серед членів АПУ щодо грантів на
навчання у іноземних навчальних закладах;
— залучення провідних науковців до участі у заходах АПУ.
7. Діяльність по збільшенню дохідної частини бюджету.
— розширення кола генеральних партнерів та партнерів АПУ;
— чіткий контроль за сплатою членських внесків;
— активна фандрейзерська діяльність.
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ЗНАЙОМТЕСЯ! НОВІ ЧЛЕНИ

Знайомтеся! Нові члени
ЧЛЕНИ
1. Білецький Олег Миколайович — Національна академія державного управління, слухач, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
2. Вашко Володимир Леонідович — ТОВ «САМЕТА»,
директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Ващенко Галина Василівна — Апарат Верховної
Ради України, головний консультант, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
4. Гриненко Сергій Володимирович — ВАТ «Ві Ей Бі
Банк», головний юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
5. Кочмарук Михайло Вікторович — ЮФ «Брати Попко
та партнери», старший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
6. Перепелиця Сергій Леонідович — приватна практика, арбітражний керуючий, юрист, м. Кривий Ріг, Дніпропетровське відділення;
7. Попко Вадим Вікторович — ЮФ «Брати Попко та
партнери», керуючий партнер, м. Київ, відділення АПУ
в м. Києві;
8. Саноцька Вікторія Володимирівна — ТОВ «СітіСтейт», юрист Відділу правового забезпечення корпоративних прав, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
9. Сідєльніков Артем Вікторович — ТОВ ПІК «ВБК»
(ЗАТ «Фоззі»), юрисконсульт, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
10. Сорока Леонід Михайлович — ТОВ «Ноерр Штіфентофер Лутц», адвокат, м. Київ, відділення АПУ в м.
Києві;
11. Трохимчук Ігор Іванович — ЮФ «Брати Попко та
партнери», молодший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;

12. Шпиляк Андрій Михайлович — ЗАТ «Кредит Європа Банк», старший юрист, м. Київ, відділення АПУ в
м. Києві;
КАНДИДАТИ
1. Гренюк Віктор Олегович — Академія муніципального
управління, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
2. Драло Аліна Михайлівна — Інститут міжнародних
відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 3 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
3. Коровайко Андрій Олександрович — Одеська національна юридична академія, 2 курс, м. Одеса, Одеське
відділення;
4. Мажарова Наталя Вікторівна — Одеська національна
юридична академія, 1 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
5. Олизько Володимир Володимирович — Одеська національна юридична академія, 1 курс, м. Одеса, Одеське
відділення;
6. Полянська Ольга Валеріївна — Одеська національна
юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
7. Рибак Олеся Олександрівна — Одеська національна
юридична академія, 4 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
8. Сажієнко Наталія Володимирівна — Міжнародний гуманітарний університет, 4 курс, м. Одеса, Одеське відділення;
9. Успенська Анна Сергіївна — Київська державна академія водного транспорту, 1 курс, м. Київ, відділення
АПУ в м. Києві;
10. Чередниченко Катерина Сергіївна — Європейський
університет, 4 курс, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;
Учасник
1. Ношадха Мостафа Мохаммад — ТОВ «UTC», генеральний директор, м. Київ, відділення АПУ в м. Києві;

Створена Адвокатська компанія «Вікторія Альба і Партнери»
Навесні 2009 року розпочала свою роботу Адвокатська компанія «Вікторія Альба і Партнери». Одним з партнерів нової Адвокатської компанії стала Наталія Бочарова. Основними напрямками діяльності фірми є корпоративне, господарське, сімейне право і судова практика.
Необхідно відзначити, що з 2001 року пані Бочарова була партнером ЮФ «ОЛ&РУСТ» і
протягом 5 років була її керівником.

КАЛЕНДАР НАЙБЛИЖЧИХ ЗАХОДІВ
9 липня 2009 року

м. Київ

Засідання Комітету страхового права
Тема: «Чи покриваються реальні ризики при страхуванні автотранспорту?»
Модератор: Євген Артюхов, старший юрист ЮФ «Арієс»

Секретаріат АПУ

23 липня 2009 року

м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації!» Прийом для нових членів АПУ

Секретаріат АПУ

7 вересня 2009 року

м. Київ

«Народний депутат України в гостях в АПУ». Обід з парламентарем

Секретаріат АПУ

8 вересня 2009 року

м. Київ

Нарада голів відділень АПУ

Секретаріат АПУ

10 вересня 2009 року

м. Київ

Нарада голів комітетів АПУ

Секретаріат АПУ

15 вересня 2009 року

м. Київ

«Правники та уряд». Осіння зустріч з представниками виконавчої влади

Секретаріат АПУ

22-23 вересня 2009 року

м. Лімасол (Кіпр)

Міжнародна конференція «Використання європейських юрисдикцій для
структурування бізнес-проектів в Україні»

Секретаріат АПУ

24 вересня 2009 року

м. Київ

«Ласкаво просимо до Асоціації!» Прийом для нових членів АПУ

Секретаріат АПУ

З питань участі у заходах звертайтесь, будь ласка, до Секретаріату Асоціації правників України
Контактна особа — Наталія Белінська
Тел./факс: (044) 492-88-48
E-mail: conference@uba.ua
www.uba.ua
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Продовження на звороті

www.uba.ua
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ЗАЯВА

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ВСТУПНИХ ТА щорічних ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ
Повну суму внеску необхідно сплатити на поточний рахунок Асоціації правників України. Для здійснення оплати вступного
та/або щорічного членського внеску, Ви можете скористатись квитанцією, що приведена нижче. Якщо вступний та щорічний членський внесок за Вас сплачує Ваша організація, ми можемо надіслати Вам рахунок.
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату АПУ поштою, факсом або передати особисто.
вул. Костянтинівська, 2а, м. Київ, 04071
Поштова адреса:
(044) 492-88-48
Факс:
вул. Межигірська, 5, оф. 15, м. Київ
Адреса для відвідувачів:
(044) 492-88-48
Телефон для довідок:
www.uba.ua
Також Ви можете скористатись квитанцією для сплати щорічного членського внеску за 2009 рік, а також для погашення
заборгованості за 2008 рік, у разі її наявності.
Розмір щорічного членського внеску Асоціації правників України на 2009 рік встановлений наступним чином:
Категорія правників

До сплати, грн.

Для всіх правників, крім категорій, вказаних нижче

350,00

Для суддів, державних службовців, науковців, освітян, працівників прокурорських та слідчих органів, органів МВС та СБУ

100,00

Для молодих правників (не більше 3 років після закінчення ВНЗ)

150,00

Для правників пенсійного віку, що не працюють

25,00

Для студентів-правників (кандидати у члени)

50,00

Для всіх інших осіб, які беруть участь у діяльності АПУ (учасники)

450,00

КВИТАНЦІЯ ДЛЯ СПЛАТИ ВСТУПНИХ ТА щорічних ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ АПУ

ВГО «Асоціація правників України»
26004501024426

26334715

КРД «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

322904

річний членський внесок

ВГО «Асоціація правників України»
26004501024426

КРД «Райффайзен Банк Аваль», м. Київ

26334715

322904

річний членський внесок

www.uba.ua
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English SUMMARY

Sixth UBA Annual Legal Conference Held in L’viv

profession peculiarities in Germany. In particular, nowadays
many lawyers combine legal practice with other activities, and
the work of the lawyer in time gains signs of business activities, despite the fact that recently the official division between
criminal lawyers and civil lawyers was introduced.
Besides round tables and legal meetings an interesting
entertainment program was offered to the participants — a
Presidential Reception, where the UBA partners were awarded with notable appreciation tributes. The next day the UBA
L’viv Branch hosted a national style reception with dance
contests, drink mixing, bow shooting, Hutsul music and fantastic dishes. On the third day of the Conference lawyers took
part in the bowling tournament «Five Lucky Strikes» and used
their opportunity to find the best L’viv can offer.

Dr. Michael Klein with colleagues
On 10-12 June 2009 in L’viv the Ukrainian Bar Association (UBA) held its Sixth Annual Legal Conference, which
brought together lawyers from all over Ukraine to the key
event of the year.
The work of the Conference began with a plenary meeting,
opened by the UBA President Sergei Konnov, who welcomed
all participants and wished fruitful work and good spirits during
the Conference. «Wise people with interesting ideas enrich the
city and the city enriches them» — L’viv City Chairman Andriy
Sadoviy addressed the participants, calling upon the lawyers to
cooperate with the city authorities to develop the city.
Overall, during three working days of the Conference the
lawyers attended around two dozen of round tables and seminars on the most pressing issues of legal practice. A common
feature of this year program was the general attention to the
issues and areas of practice that suffered the impact of the global financial crisis and therefore received substantial legislative changes.
The program also included a special training session on
the European Convention on Human Rights, dedicated to the
60th anniversary of the Council of Europe. The contributors
to this session were Bozhena Tsypuk, regional project officer of
the Council of Europe and Vitaliy Kaskiv, Chief Legal and International Department of the General Prosecutor of Ukraine.
The program included a comprehensive introduction to the
Council of Europe, special approaches to the interpretation of
the notions used in the Convention, the essence of the right to
a fair trial and the criteria for its implementation.
All lawyers interested in the Bar reform had an opportunity
to get acquaintance to the Germany Bar Association member,
Dr. Michael Klein and get an interesting glimpse over legal

Ms. Bozhena Tsypuk
The Ukrainian Bar Association herewith expresses its sincere
appreciation to all delegates, participants and partners of the
Sixth Annual Legal Conference for personal participation and
proving support to the organization of the event, including Arzinger Law Firm, the main leisure partner of the Conference.

New UBA Management Elected
On 12 June 2009 in L’viv the Legal Assembly of the
Ukrainian Bar Association (UBA) convened to resolve issues
on the agenda and elect new management of the Ukrainian
Bar Association for 2009/2011.
The delegates elected Senior Partner of Konnov & Sozanovsky Attorneys at Law Sergei Konnov the President of the
UBA. The Managing Partner of Lavrynovich & Partners Law
Firm Maksym Lavrynovych became the Vise-President of the
organization. The UBA Board members were also elected.
Furthermore, the Legal Assembly approved the Ethical
rules of the Ukrainian Bar Association and the CCBE Code
of Conduct.

Other Headlines:
On 29 June 2009 the UBA Ternopil Branch celebrated the Constitution Day with the round table on the
constitutional reform in the afternoon
and a bowing tournament in the
evening.
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On 25 June 2009 in Kiev the UBA
Forum of Partners gathered to discuss
the recent court practice and occasions of unsound decisions taken by
the judges.

On 19 June 2009 in Kiev the 1st
All-Ukrainian Meeting of Notaries
took place. The meeting was dedicated
to the new stage of the legislation
reform, governing notary practice in
Ukraine.
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Оксана Кожухівська — visnyk@uba.ua
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партнер комітету
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партнер комітету
з корпоративного права

ОФІЦІЙНий медіа-партнер

Інформаційно-правова
підтримка
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ВИКОРИСТАННЯ
ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЮРИСДИКЦІЙ
ДЛЯ СТРУКТУРУВАННЯ
БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
Міжнародна конференція

22-23 вересня 2009 року
Atlantica Miramare Beach Hotel
м. Лімасол, Кіпр

За підтримки
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