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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
ОЛЕКСАНДРА САСІНА: «ВИЙТИ ЗА МЕЖІ
КЛАСИЧНОÏ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ»
ОЛЕКСАНДРА САСІНА, АДВОКАТ ТА СТАРШИЙ ПАРТНЕР PAVLENKO
LEGAL GROUP, У 22 РОКИ СТАЛА ПАРТНЕРОМ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАНІЇ,
А ВЖЕ У 26 СТВОРИЛА СВОЮ КОМАНДУ, ЯКА ЗАЙМАЄТЬСЯ ЮРИДИЧНИМ СУПРОВОДОМ ВЕЛИКИХ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ. ГУЧНІ СПРАВИ У БІЗНЕСІ ТА ПОЛІТИЦІ, РОБОТА З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, РОЗРОБКА
І НАПИСАННЯ РІЗНИХ ЗАКОНОПРОЕКТІВ, А ТАКОЖ ВИЗНАНЕ ЛІДЕРСТВО У НАПРЯМКУ GOVERNMENT RELATIONS – ЦЕ ЛИШЕ ЧАСТИНА
ПРОФЕСІЙНОГО ДОСВІДУ ОЛЕКСАНДРИ. ПРО ТЕ, ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ,
НЕ ВТРАТИВШИ ПРИ ЦЬОМУ ГІДНІСТЬ, ЖІНОЧНІСТЬ І ВЕЛИКОДУШНІСТЬ — ЧИТАЙТЕ В ІНТЕРВ’Ю.

Олександра Сасіна
адвокат, старший партнер
Pavlenko Legal Group
Олександро, розкажіть
1 про те, як Ви починали
свій кар’єрний шлях. З
якими труднощами зіткнулися, а
що давалося легко?
Я почала свій шлях в адвокатурі досить рано — у 16 років. Це вік,
коли тебе нічого не лякає: життя
рясніє яскравими барвами, а труднощів ніби зовсім не існує. Тоді я не
думала про те, що важко, а що легко
дається. Моїм найбільшим бажанням було якнайшвидше доторкнутися до професії, про яку мріяла з
дитинства, і почати працювати. Мій
юнацький максималізм допоміг поєднувати роботу з навчанням і долати усі перешкоди. Я все встигала,
хоч і для цього доводилося закінчувати свій день пізно вночі.
Які зараз завдання є
2 для Вас пріоритетними?
З огляду на останні
зміни в управлінні Pavlenko Legal
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Group, створення Ради партнерів,
своїм найголовнішим завданням у
професійному плані вважаю генерування стратегії компанії та розвиток ціннісних аспектів бренду.
Я повністю відійшла від операційної діяльності і тепер концентруюся на стратегії, вивченні нових
горизонтів, складних переговорах,
політичних питаннях і роботі у великих проектах, де несу персональну відповідальність перед власниками бізнесу, яких супроводжує
моя команда.
Утриматися від «пірнання» у
поточні бізнес-процеси – завдання
не з простих, але тільки так можна
звільнити свій мозок для потоків
нових ідей.
Ви стрімко піднімалися
кар’єрними схода3
ми: гучні судові справи,
заснування власної юридичної
компанії, робота на міністерській
посаді. Зізнайтеся, чи не виникало бажання зробити паузу і насолодитися розміреним життям?
Виникало. У 2016 році я залишила урядову роботу, однак відразу в адвокатуру не повернулася.
Далася взнаки дуже сильна втома.
Я була знесилена від років шаленого ритму, біганини, відмови від
власних бажань та потреб заради
бізнесу.
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Необхідно було поглянути на 16
років кар’єри і усвідомити: підкорено дуже багато вершин і доводити
що-небудь ще - безглуздо. Важливо
було не стільки зупинитися, скільки
взяти паузу для перезавантаження.
Так, згодом у моєму житті почався період сабатікалу, який ознаменувався
пошуком гармонії у психологічному, фізичному плані, у відносинах з
іншими людьми, а також самоусвідомленням та самовизначенням.
У житті треба постійно ставити собі питання: де я, що я роблю і
навіщо? Розчинитися у роботі дуже
легко. Але набагато складніше потім надолужити втрачене в інших
сферах: родина, стосунки з друзями, хобі, захоплення тощо.
Також важливо ламати свої
звички. Трудоголізм – одна з них.
Якщо подивитися в корінь, то немає
жодної психологічно здорової причини працювати до ранку. Коли я це
усвідомила, багато чого – крім родини – померкло. Робота перетворилася у задоволення, тепер я дуже
довго думаю, перш ніж підписати
контракт і зануритися в процес.
Для того, щоб досягти
успіху
в кар’єрі, по4
трібно докласти чимало
зусиль і мати серйозний стимул.
Розкажіть, що драйвить вас в
професії?

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ ААУ «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ»
Ось уже 19 років я віддана юриспруденції — час летить непомітно.
Крім того, що основну частину часу
ми проводимо в потоці розв’язання
клієнтських завдань, я б розділила
цей період на роботу з довгостроковими проектами, які займали
по кілька років. Коли втягуєшся, а
особливо коли отримуєш результат, час біжить непомітно. Весь цей
період я була натхненна розвитком
власного юридичного бренду. Мені
хотілося вийти за межі класичної
юриспруденції і пропонувати клієнтам інший формат відносин – відносини партнерства. Довіра клієнта
для нас – понад усе, тому ми надаємо не лише юридичну допомогу,
але і часто виступаємо лайф-коучами для топ-менеджменту компаній,
пропагуємо свої цінності та поши-

рюємо ідеї соціально орієнтованого бізнесу. Ми не з тих, хто заробляє
на процесі. Нам важливіше результат і відкрите шампанське. І якщо це
сталося швидко, то ми не засмучуємося, що справа завершена. Всесвіт
вдячний і завжди готує для нас нові
завдання.
Для мене є великим визнанням,
що власники бізнесів не проводять
тендери, щоб найняти нашу команду. Вони просто телефонують і просять «подумай разом зі мною ось
над цим». Часом клієнт має кілька
юридичних команд, але у випадках
форс-мажору або за потреби врегулювати нестандартний конфлікт,
що також може включати політичну
складову, звертається саме до нас.
Це той імідж на ринку, до якого я
прагнула.

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

Які якості Ви найбільше
цінуєте в співробіт5
никах, які приєднуються
до команди Pavlenko Legal Group?
У команді ми нерідко жартуємо,
що працюємо за принципом «спецназу»: нас нічого не лякає, головне
- мати завдання і алгоритм. Для членів команди, які переважно здійснюють представництво і захист
інтересів у суді, надважливо мати
навички процесуальної еквілібристики та відсутність страху змагатися у серйозних судових справах.
І, загалом, реалії сьогодення
потребують від нас бути не просто адвокатами, але й психологами, ефективними перемовниками,
стратегами і перейти у режим «тривожної кнопки» для клієнта у будьякій життєвій ситуації.

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ ААУ «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ»
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ПРОФЕСІЙНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ:
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А УЗБЕРЕЖЖІ ЧОРНОГО
МОРЯ В ОДЕСІ 21 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ ВІДБУВСЯ МАСШТАБНИЙ НЕТВОРКІНГ
ДЛЯ ПРАВНИКІВ КРИМІНАЛЬНОЇ
ЮРИСДИКЦІЇ – ЛІТНІЙ ФОРУМ
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
«ЗОЛОТИЙ ДЮК».
Захід об’єднав понад 200 учасників, серед яких: провідні адвокати; судді Верховного Суду, Вищого
антикорупційного, апеляційних та
судів першої інстанції; представники прокуратури, слідства; вчені та
науковці.
Вже традиційно, відкривала Форум Президент Асоціації адвокатів
України Зоя Ярош.
З вітальними словами також
виступили почесні гості: адвокат,
Голова
Кваліфікаційно-дисци-
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ЛІТНІЙ ФОРУМ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ «ЗОЛОТИЙ ДЮК»
плінарної комісії адвокатури
Одеської області Наталія Рудницька; д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, членкореспондент НАПрНУ,
суддя ad hoc ЄСПЛ, віце-президент НУ «Одеська юридична
академія» Вячеслав Туляков; Голова Одеського відділення ААУ,
партнер АО «Barristers» Денис
Пономаренко та партнер EQUITY
Тарас Пошиванюк.
Під час Форуму відбулися 3 Сесії, кожна з яких була присвячена
окремим аспектам: кримінальному
праву, кримінальному процесу та
правам людини під час слідства. Ми
заслухали доповіді 20 спікерів та
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експертів, а учасники мали нагоду
отримати відповіді на свої питання.
Сесія 1 Літнього форуму ААУ
«Золотий Дюк» охопила питання за
темою «Кримінальне право: тенденції розвитку та сучасна практика».
Модератором виступив партнер
EQUITY Law Firm Тарас Пошиванюк. Учасники заслухали доповіді
спікерів: адвоката, к.ю.н., засновника юридичної фірми Gracers
Law Firm Сергія Лисенко; партнера АО «Barristers» Дениса Пономаренко; партнера EQUITY Олександра Лисака; партнера ЮК «AS
Legal», керівника практики кримінального права Діану Яковлеву

ПОДІЯ ААУ

та адвоката, старшого партнера АО «Жованник і партнери» Євгена Гіліна.
Експертами сесії виступили
к.ю.н., судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Алла Макаровець та Надія
Стефанів.
Справжній сюрприз для учасників Літній форум ААУ «Золотий
Дюк» підготував партнер EQUITY
Law Firm Олександр Лисак, який
презентував під час Сесії 1 нову
книгу свого співавторства та партнерів компанії EQUITY Віктора Барсука та Ярослава Зейкана – «Недопустимі докази».
«Динаміка перетворень та
практичні аспекти кримінального процесу», – стали предметом
обговорення у Сесії 2 Літнього
форуму ААУ «Золотий Дюк». Мо-

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

дератором виступив адвокат,
молодший партнер практики
безпеки бізнесу АО Juscutum Володимир Рудниченко. Учасники
заслухали доповіді спікерів: адвоката, партнера VB Partners
Олександра Лук’яненко; адвоката, партнера АО «Мельник,
Мазалов та партнери» Андрія
Мазалова; судді Судової палати
з розгляду кримінальних справ
Донецького апеляційного суду
Вікторії Смірнової та керівника
судової практики АО «КФ «Домінанта» Віталія Цвігуна.
Експертами сесії виступили:
суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, д.ю.н,
доцент кафедри кримінального права НУ «Одеська юридична
академія» Дмитро Михайленко та прокурор першого відділу
процесуального
керівництва

при провадженні досудового розслідування
територіальними
органами поліції та підтримання державного обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації
правоохоронної діяльності прокуратури Одеської області Євген
Притула.
Під час Сесії 3 Літнього форуму
ААУ «Золотий Дюк» спікери проводили «Аналіз балансу в міжнародній та національній практиці щодо
прав людини vs збирання доказів у
кримінальному процесі». Модератором виступила д.ю.н., доцент,
адвокат, науковий радник АО
«Barristers», член Науково-консультативної ради при Верховному Суді Ірина Гловюк. Учасники заслухали доповіді спікерів:
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АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

д.ю.н., професора, наукового
радника АО «Barristers» Бориса Бабіна; керуючого юриста
МЮФ Kinstellar Людмили Волкової; лікаря-судово-медичного
експерта вищої кваліфікаційної
категорії, кандидата медичних
наук, завідувача відділом чергових судово-медичних експертів
Одеського обласного бюро СМЕ
Бориса Яворського та радника АО MITRAX, керівника студії
профайлінгу OpenTruth Валерія
Кіпішинова.
Експертами сесії виступили:
суддя Судової палати з розгляду кримінальних справ Донецького апеляційного суду
Вікторія Смірнова; партнер
АО «Barristers» Денис Понома-
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ренко і науковий радник, адвокат АО «Barristers» Микола
Пашковський.
Дякуємо спікерам за цікаві тематики, практичні поради та відповіді на запитання учасників із
залу, а модераторам – за підтримку
жвавого обговорення та запальної
дискусії.
Приємним сюрпризом для
учасників Літнього форуму ААУ
«Золотий Дюк» на завершенні
нетворкінгу став розіграш подарункових сертифікатів на CRM-систему Jusnote від партнера форуму
«Дім юриста», а також декількох
екземплярів книг, що виданні партнерами АО «Barristers» та EQUITY
Law Firm.
Висловлюємо подяку за активну участь в організації Літнього форуму ААУ «Золотий Дюк»:
генеральному партнеру заходу – АО «Barristers», експертному партнеру – EQUITY Law Firm
та партнерам: ЮК «AS Legal»,
АО «КФ «Домінанта», ЮФ
«Gracers», АО «Жованник і партнери», АО Juscutum, МЮФ
Kinstellar, АО MITRAX, АО «Мельник, Мазалов та партнери», АО
«VB Partners».
За інформаційну підтримку
заходу дякуємо партнерам: Раді
адвокатів Одеської області, НУ
«Одеська юридична академія», Ко-
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ординаційний центр з надання
правової допомоги, Всеукраїнська
громадська організація «Асоціація
суддів України», генеральному медіа-партнеру «Юридична практика»,
інноваційно-аналітичному партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», виданням та
інтернет-порталам – «Юридична
Газета»,«Закон і Бізнес», «ЮРЛІГА»,
«Юрист & Закон», «LexInform», «Поради юриста», «Vector News», «Юридичний вісник України», «Українське
право», «Протокол», «Lawyer.ua»,
«БІЗРЕЛІЗ», «Femida.UA», «Асоціація професіоналів корпоративної
безпеки», «ActiveLex», «Loйеr», «Дім
юриста».
Повний фотозвіт заходу та презентації спікерів на сайті Асоціації
адвокатів України.

СТАТТЯ
ЯКИХ ЗМІН ДО ОСНОВНОГО ЗАКОНУ
СЛІД ОЧІКУВАТИ УКРАЇНЦЯМ?

Ольга Корня
АО «Marshaller Group»,
юрисконсульт
29 серпня 2019 року розпочала роботу Верховна Рада України ІХ
скликання. Подані законопроекти
мають ідеї стосовно вагомих змін, які
можуть бути внесені до Конституції.
Зменшення складу ВРУ та пропорційна система
Наразі ВРУ складається з 450 народних депутатів. Новою пропозицією є зменшити цю кількість на третину – формувати парламент з 300
осіб. Пояснювальна записка законопроекту зазначає, що вказані заходи
сприятимуть «оптимізації загальних
засад статусу єдиного органу законодавчої влади». Також зміняться
вимоги, що висуваються до кандидатів у депутати. Окрім вже наявних
цензів (вікового, громадянського
та цензу осілості), запроваджується мовний – обов’язкове володіння
державною мовою.
Зміни також стосуватимуться
процедури виборів. Існує 2 виборчі
системи:
Пропорційна система передбачає голосування на загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Виборчий округ – територіальна
одиниця, на якій виборці здійснюють
голосування. Він включає в себе всю
територію України та закордонний
виборчий округ. Виборець голосує
за виборчими списками кандидатів у
депутати, що встановили партії. Голосування відбувається за партію в цілому, виборцем підтримується її програма розвитку країни та політичні
нахили. Якщо партія набрала 5% від
загальної кількості голосів по країні,
так званий виборчий бар’єр, то вона
проходить в парламент.
По мажоритарній системі, голосування здійснюється за конкретну
особу в одномандатних округах. Територія такого округу визначається
за кількома критеріями: наявність
приблизно однакової кількості виборців; межі адміністративно-територіальної одиниці; компактність
проживання національних меншин
на території; інтереси членів територіальних громад тощо. Кандидатами
тут є конкретні особи – від партії або
в порядку самовисування. Тобто виборець знає свого кандидата «в обличчя» і чітко розуміє кого він бажає
бачити своїм представником.
Наразі в Україні діє змішана
(пропорційно-мажоритарна) система. Це означає, що половина складу
парламенту (225 осіб) обирається
виборцями на загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі, тоді як друга половина – по одномандатних.
Яка система ефективніша і чи
потрібні Україні зміни?
Якщо вибори по пропорційній
системі проводяться за закритими
списками, то виборець має мінімальний вплив на реальний склад парламенту. Виборчий список кандидатів є
чітко сформованим партією. Манда-

ти розподілятимуться пропорційно
до кількості отриманих голосів і за
порядковим номером кандидатів.
Які саме кандидати пройдуть – вам
невідомо.
Більш логічною та зручною для
виборця є система з відкритими
списками, коли, окрім партії, виборець також може обрати номер того
кандидата від неї, якого хотів би бачити в парламенті.
В мажоритарній системі у громадянина є можливість обрати конкретну особу. Ви можете бути достовірно
ознайомлені з її минулою діяльністю,
поділяти політичні погляди кандидата та довіряти йому участь в майбутньому розвитку країни. Таким чином, виборець повністю впевнений у
своєму голосі. Проте невеликі масштаби одномандатних округів створюють небезпеку для підкупу виборців
та фальсифікації результатів, тоді як
при виборах за пропорційною системою можливість таких маніпуляцій
зводиться до нуля.
Введення пропорційної системи
з відкритими списками буде новим
та, можливо, корисним досвідом
для України. Проте наразі невідомо,
який саме вид пропорційної системи
планує запровадити парламент. Загалом, практика інших держав показує,
що законодавче закріплення тієї чи
іншої виборчої системи не може гарантувати ні вищої політичної свідомості виборців, ні подальшої успішної розбудови держави.
Підстави для дострокового
припинення діяльності депутата
Сьогодні Конституцією передбачений вичерпний перелік підстав
для дострокового припинення повноважень депутата. До вже відомих семи обставин (добровільне
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складання повноважень, припинення громадянства, обвинувальний
акт щодо депутата тощо), внесений
законопроект пропонує новелу –
припинення повноважень через
відсутність депутата на пленарних
засіданнях або неособисте голосування (голосування замість іншого
депутата або надання можливості
іншому депутату проголосувати за
себе).
В чому суть змін?
Уповноважена особа позбудеться мандату, якщо без поважної причини пропустить третину пленарних
засідань Верховної Ради України та/
або засідань комітету Верховної Ради
України, членом якого він є. Такі дії
повинні мати місце протягом однієї
чергової сесії.
Зміни щодо деталізації цього положення будуть внесені і до інших
нормативно-правових актів. Так, запропоновано зафіксувати в ЗУ «Про
статус народного депутата», що у
разі відсутності депутата на третині
пленарних засідань ВРУ чи половині
засідань свого комітету протягом місяця, він буде позбавлений грошової
виплати за цей місяць. Кримінальний
кодекс України планується доповнити статтею про відповідальність за
неособисте голосування, проте текст
з ознаками злочину та відповідними
санкціями поки не оприлюднено.
Чи потрібні такі зміни в Україні?
Законодавством України чітко
врегульовано права та обов’язки
депутата на здійснення його повноважень. Відповідно до Конституції,
голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
ЗУ «Про статус народного депутата»
розширює цю норму, вказуючи, що
кожний народний обранець у Верховній Раді України та її органах, до
складу яких його обрано, має один
голос, а особиста участь у голосуванні – його прямий обов’язок.
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Проте на практиці ситуація різниться. За дослідженням громадського руху «Чесно», відсутність депутатів на засіданнях та провадження
неособистого голосування негативно вплинули на українську законотворчість останніх років. Причина
цьому – відсутність передбачених
законодавством санкцій за подібну
поведінку. Відповідні зміни пропонуються вже не перший раз. Проект
№1895 у 2015 році хотів внести зміни
до нормативних актів, які б забезпечили накладення стягнення, відсторонення від засідань, заборону займати керуючі посади за неособисте
голосування. А проектом № 1591 від
2014 року висувалась ініціатива забезпечення відкритості та доступу до
інформації про діяльність Верховної
Ради України, її комітетів та народних
депутатів.
Отже, схожі міркування давно обговорювались, проте зараз є реальна
можливість законодавчо їх закріпити.
Створення ВРУ консультативних дорадчих та інших допоміжних органів
Статтю 85 Конституції пропонується доповнити положенням про
можливість створення додаткових
органів в структурі парламенту. Наразі невідомо, які саме обов’язки
будуть покладені на такі ланки. Пояснювальна записка тільки вказує,
що відповідні заходи сприятимуть
підвищенню ефективності діяльності
парламенту та реформуванню системи органів. Проте детальнішого
пояснення того, як планується змінювати сучасну систему органів, не
подано. Також зазначається, що органи діятимуть у межах коштів Державного бюджету і не потребуватимуть додаткових видатків.
Нові Уповноважені
Наступна новація – запровадження інституту Уповноважених ВРУ, які
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будуть здійснювати парламентський
контроль в окремих сферах. Статус
таких осіб регулюватиметься окремими законами.
Який сьогоденний стан інституту Уповноваженого в Україні?
Відповідно до Конституції, кожен
має право звертатися за захистом
своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
На омбудсмана покладена функція
парламентського контролю у спеціалізованій сфері - моніторинг додержання конституційних прав і свобод
людини і громадянина та реакція на
випадки порушення.
Перелік покладених на нього завдань надзвичайно обширний і, по
суті, Уповноваженого стосується взаємодія людей з різними суб’єктами у
всіх сферах життя.
Моніторинг доступу до освіти абітурієнтів з тимчасово окупованих територій; реакція на антисемістський
заголовок у газеті Тернопільського
видання; розгляд звернень щодо
випадків домашнього насильства;
аналіз стану держави у розрізі стану
подолання гендерних стереотипів;
інклюзивність у школах і дитячих садочках; контроль забезпечення громадян, хворих на цукровий діабет,
інсуліном за рахунок державного та
місцевих бюджетів – крихітна частина питань, які опрацьовувала Уповноважена протягом 2018 року.
За останньою опублікованою статистикою, кількість осіб, які звернулися до омбудсмана протягом 2017
року становить 158 091 громадян.
Якою є перспектива змін?
Положення про створення посад для нових уповноважених не є
достатньо чітко сформованим. З одного боку, можливо законодавець
пропонує запровадити так званий
«класичний» інститут омбудсмана,
до обов’язків якого входив би розгляд скарг на органи публічної адміністрації та врегулювання конфліктів
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з ними (поширений в Західній Європі – Бельгія, Данія, Ірландія, Велика
Британія).
З іншої сторони, пояснювальна
записка до законопроекту чітко зазначає: «Проблема реалізації прав
та свобод людини і громадянина є
без перебільшення найактуальнішою із соціальних проблем в Україні. … Очевидно, що одна посадова
особа – Уповноважений Верховної
Ради України з прав людини, на яку
на сьогодні покладена ця функція,
не може ефективно виконувати належні їй повноваження». Чи вказує це
на майбутній розподіл повноважень
Уповноваженої з прав людини з іншими новоутвореними Уповноваженими? Чи є такий розподіл доцільним
і чи не буде це нівелюванням статусу Уповноваженого з прав людини,
який навіть в Конституції закріплено
окремим пунктом? Нагадуємо, що під
керівництвом діючого омбудсмана
знаходиться 15 Представників Уповноваженої, які призначаються Уповноваженою та підзвітні їй. За кожним
закріплена окрема сфера діяльності
та делегується визначене коло повноважень омбудсмана.
Питання про доцільність створення нових структур, таких як
«Уповноважені ВРУ», залишається
відкритим і можливо зміст цього інституту буде деталізовано у наступних законопроектах.
Законодавча ініціатива народу
Нині подавати законопроект в
Україні можуть три суб’єкта: народні
депутати, КМУ та Президент. Шляхом
внесення змін до Конституції, пропонується розширити перелік четвертим – народом.
Підстави та необхідність такого
нововведення є доволі невизначеними. Президент посилається на те,
що за Конституцією народ є єдиним
джерелом влади в Україні, отже без
включення його до суб’єктів зако-

нодавчої ініціативи, такий перелік є
звуженим.
До того ж, пропонується додати частину про те, що закони приймаються відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної
Конституцією України та законами
України.
Закріплення
Конституцією
повноважень Президента щодо
утворення НАБУ, незалежних регуляторних органів, призначати
та звільняти з посад Директора
НАБУ та Директора ДБР
У
спеціалізованих
законах
«Про Національне антикорупційне бюро» та «Про державне бюро
розслідувань» вже закріплено повноваження Президента призначати
відповідних осіб. Там же прописаний порядок взаємодії Директорів
НАБУ та ДБР з Президентом, ВРУ і
Кабінетом Міністрів (інформування
щодо основних напрямів діяльності
та процесу виконання завдань і подання відповідної звітності). Тобто,
формально внесення змін до Конституції не буде створювати прогалин у законодавстві, а пропонується
скоріше для того, щоб зафіксувати
реальний статус Президента. Додаткове положення пропонується
внести до ст. 106, якою передбачені
повноваження Президента України,
зокрема у сфері формування посадового складу різних державних
структур.
Втім, постає питання, як вплине
фіксація відповідного положення
на процедуру формування складу НАБУ та призначення керівних
осіб. Наразі, Директор НАБУ за законом насправді призначається
Президентом. Проте цьому передує
конкурсний відбір, здійснюваний
Конкурсною комісією. Вона складається з 9 членів, яких пропорційно
визначають ВРУ, Президент та Кабінет Міністрів. Комісія відбирає кан-
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дидатів, проводить з ними співбесіду та здійснює перевірку відповідно
до антикорупційного законодавства. Після цього обираються двоє
чи троє кандидатів, які є найбільш
кваліфікованими. І вже останнім
етапом вноситься подання Президенту України щодо призначення
одного з них на посаду Директора
НАБУ. Порядок призначення Директора ДБР подібний, проте тут до
членів Конкурсної комісії додатково
висувається вимога мати вищу юридичну освіту. Конкурсна комісія направляє подання з обраним кандидатом спершу до Прем’єр-міністра.
Далі, за поданням прем’єра Президент затверджує Директора ДБР на
посаді. Схожим чином формується
і склад НАБУ – шляхом проведення
відкритого конкурсу з кваліфікаційним іспитом та співбесідою.
Тобто, формування складу НАБУ
і призначення очільників НАБУ і
ДБР є багатоетапною процедурою,
участь в якій приймає визначена
кількість кваліфікованих спеціалістів. Це дає змогу мінімізувати можливість упередженого відбору чи
вибору непрофесійних кандидатів.
Зміни, які пропонуються законопроектом, можуть мати наслідком
спрощення процесу формування
цих структур та привласнення Президентом повноважень, які у президентсько-парламентській республіці мають здійснюватись спільно з
іншими органами влади.
Крім цього, Президент також
зможе утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюватимуть
державне регулювання, моніторинг
та контроль за діяльністю суб’єктів
господарювання в окремих сферах.
Значення та напрями діяльності таких органів поки що не деталізовано.
Скасування адвокатської монополії
Новим законопроектом пропонується скасування адвокатської
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монополії в Україні, залишивши
обов’язковою участь адвоката тільки
у кримінальних провадженнях.
Прийняті у 2016 році зміни до
Конституції зафіксували введення
адвокатської монополії – виключно
адвокат тепер міг здійснювати представництво особи в суді, за винятком
тільки деяких видів справ. Впроваджувати дану норму мали поступово – виключне представництво у
Верховному Суді та судах касаційної
інстанції здійснюється з 1 січня 2017
року; у судах апеляційної інстанції – з
1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року. А пред-

ставництво органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами
або адвокатами здійснюється з 1 січня 2020 року.
Реакція громадськості, а зокрема юристів, була дуже неоднозначною. Багато українців схиляються до
того, що наша країна ще не готова
до введення монополії. Зазначалося, що це суттєво обмежує можливість особи у виборі представника.
Процес отримання адвокатського
посвідчення є складною процедурою, а багатьом корпоративним
юристам не потрібно мати особли-

вих юридичних знань щоб захищати
свою компанію в суді. З іншої сторони, представництво професійними
підготованими адвокатами майже
завжди дає гарантію якісного надання правничої допомоги. Звідси
– підвищення правової культури
громадян, оперативний рух справи
в суді. Зазначимо, що адвокатська
монополія успішно діє в багатьох
країнах. Наприклад у Франції, ФРН,
США. Тут статус адвоката нерозривно пов’язаний з високою кваліфікацією юриста, постійною правовою
практикою, відповідним рівнем моральної свідомості особи.

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ – НОВИЙ ФОРМАТ СПІЛКУВАННЯ
ЮРИСТІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ

Д

ИСКУСІЙНИЙ КЛУБ В ФОРМАТІ ПРАКТИКУМУ «LEGAL PRACTICE AND TALK», ОРГАНІЗОВАНИЙ КОМІТЕТОМ ААУ З ПОДАТКОВОГО ПРАВА, ЩО ОБ’ЄДНАВ АДВОКАТІВ, ЮРИСТІВ ТА БУХГАЛТЕРІВ, ФІНАНСИСТІВ І АУДИТОРІВ ДОВКОЛА ПИТАНЬ ОНОВЛЕНОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ВІДБУВСЯ
29 ТРАВНЯ 2019 РОКУ.
Відкриваючи засідання Дискусійного клубу, заступник голови
Комітету ААУ з податкового
права Лариса Церетелі зазначила: «Ми намагаємось створити таку площадку, яка об’єднує
людей, які раніше практично не
зустрічались. Адвокати організовують заходи для юристів, аудиторська палата серед аудиторів.
Ми намагаємось створити інше.
Ви розумієте, що повноцінний,
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комплексний захист бізнесу від
самого створення можливий
лише за умови спільної роботи
фахівців з аудиту, бухгалтерського
обліку, податкових та юридичних
радників».
В рамках заходу учасники
розглянули чимало актуальних
питань взаємодії в рамках оновленого законодавства, яким було
присвячено три сесії.
Під час Сесії 1 «Валютна лібе-
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ралізація: 100 днів реальності»
представники
Національного
Банку України – Сергій Чечель
та Тетяна Ружанська, Нацкомфіпослуг – Олександр Залєтов,
Державної фіскальної служби у
м. Києві – Олександр Семенище, –
ознайомили присутніх з першими
наслідками запровадження валютної лібералізації, тими викликами з
якими вже довелося зіткнутись та
шляхами виходу, які вже вдалось

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

напрацювати. Окрема дискусія
виникла між експертом Всеукраїнського бухгалтерського клубу
Ольгою Целуйко та представниками НБУ щодо проблем застосування гривневих платіжних карток під
час відрядження за кордон представника підприємства.
Особливу увагу учасників Дискусійного клубу привернула Сесія
2 «Перевірки суб’єктів господарювання: все від А до Я». Податковий консультант ID Legal Group
Руслан Солнцев детально розповів присутнім про шляхи, якими
має діяти підприємство, у разі потрапляння до плану-графіку перевірок ДФС; на що звернути увагу,
що потрібно оскаржувати та як
побудувати стратегію захисту під
час перевірки.
Його виступ доповнив керівник судово-правового департаменту ID Legal Group Олег Нікітін, навівши практичні приклади

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

виграшів під час апеляційного та
судового оскарження. Керівник
податкового та митного департаменту ID Legal Group Наталія Сухарева ознайомила присутніх зі
стратегічними та тактичними кроками контролюючих органів під
час здійснення перевірок суб’єктів господарювання. Їх виступ органічно доповнила розповідь адвоката ID Legal Group Микити
Задорожного щодо конкретних
випадків з практичним їх розв’язанням коли підприємству був
потрібен не просто юрист, а, безпосередньо — адвокат. Випадки
стосувались притягнення керівників підприємства за 212 та 205
статтями Кримінального кодексу.
На завершення Дискусійного
клубу заступник голови Комітету ААУ з податкового права,
член Ради Аудиторської палати України Лариса Церетелі та
керівник департаменту обліку

та аудиту ID Legal Group Тетяна Савчук ознайомили присутніх із сучасним станом спрощеної
системи в України, в рамках Сесії
3 «Спрощена система та її майбутнє»: з якими викликами стикається
вона зараз, які найтиповіши порушення припускають, на що звертають увагу податківці, та які перспективи її подальшого існування.
Окремо, під час бесіди, Лариса
Церетелі зупинилась на проблемах ІТ-галузі в системі спрощеного оподаткування та перспективах її розвитку.
Під час всього засідання Дискусійного клубу учасники брали активну участь в обговоренні
проблемних питань, надавали
свої пропозиції та ставили болючі питання зі своєї діяльності. В
подальшому практика проведення Дискусійних клубів буде продовжена, тож слідкуйте за нашими
анонсами.

ПАРТНЕР ФОРУМУ ААУ «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ»

MITRAX
MITRAX – адвокатське об’єднання, що надає юридичні послуги тільки в тих сферах, в яких має
винятковий досвід і спеціалізацію:
вирішення спорів, захист бізнесу,
сімейне та спадкове право, кримінальне право, проблемні борги і
антирейдерство.

Компанія об’єднує вузькопрофільних фахівців, які ведуть практику в конкретних галузях права. В
складі MITRAX працює департамент,
який спеціалізується виключно
на кримінальному праві. Департамент об’єднав адвокатів, які мають значний досвід роботи не тіль-

ки в якості захисника, але і в якості
слідчих високого рівня.

www.mitrax.com.ua
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ПРАКТИКУ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТОВ
ТА ТЗДВ ОБГОВОРИЛИ НА ПАНЕЛЬНІЙ ДИСКУСІЇ

К

ОМІТЕТ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ З КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА 20 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ РОЗПОЧАВ СЕРІЮ ПАНЕЛЬНИХ
ДИСКУСІЙ ПО ПРАКТИЦІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ТА ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ». ПЕРШИЙ ЗАХІД БУЛО ПРИСВЯЧЕНО ПЕРЕХІДНОМУ ПЕРІОДУ, ЩО
ТРИВАВ ОСТАННІЙ РІК ТА ЗАВЕРШИВСЯ 17 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ.
Модераторами заходу виступили Голова Комітету ААУ з корпоративного права, радник «Aequo»
Олена Перцова та заступник голови Комітету, керівник практики корпоративного права і M&A
«Evris» Сергій Бенедисюк.
Серед учасників заходу були:
суддя Господарського суду м. Києва Тетяна Васильченко, радник
ЮФ «Aequo» Оксана Краснокутська, начальник відділу з корпоративного управління та операцій
з цінними паперами АТ «Фоззі Рітейл» Альона Казанцева, приват-

ний нотаріус Дмитро Кирилюк та
практик Олександр Платонов.
В рамках дискусії учасники обговорили нові правила реєстрації
корпоративних прав, практичні нюанси взаємодії з державними реє-

страторами та нотаріусами, а також
питання, пов’язані із прийняттям
рішень загальними зборами учасників ТОВ. Окрему увагу було приділено питанням судової практики,
яка наразі формується на рівні першої та апеляційної інстанцій.
Модератори оголосили про
продовження серії таких панельних
дискусій та анонсували у майбутньому залучення до них відомих
практиків, що стане можливістю для
обміну досвідом серед членів ААУ.

ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТИТ КЛІЄНТА ПРИ ПОДІЛІ МАЙНА
ОБГОВОРИЛИ НА КОМІТЕТІ ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА

К

ОМІТЕТ ААУ З СІМЕЙНОГО ПРАВА 25 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ ПРОВІВ
ЧЕРГОВИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
ЩОДО ПОДІЛУ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ.

Модератором заходу виступила
член Правління ААУ, Голова Комітету Асоціації адвокатів України
з сімейного права, адвокат, керуючий партнер ЮК «AVG» Катерина Власюк.
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Разом із сімейним адвокатом
та медіатором, к.ю.н., Головою
Секції з сімейного права НААУ
Ганною Гаро та адвокатом, співкерівником практики сімейного
права, старшим юристом Юри-
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дичної фірми «Астерс» Ольгою
Лепіхіною, учасники обговорювали особливості й тонкощі укладення шлюбного контракта, міфи про
шлюбні договори та чи існують негативні сторони підписання шлюбного договору для партнерів.
Наприкінці заходу учасники поділились своїми кейсами та отримали рекомендації від експертів.

СТАТТЯ
ЗЕМЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ,
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ АКТИВ БІЗНЕСУ
активність фонду гарантування
вкладів, керівництво якого за своєї каденції намагалось розпродати
багато цікавих активів в пулі разом
з неліквідними об’єктами. Це може
вплинути на статистику, але загалом
важливих рішень прийнято не було.

Юрій Хапко
ЮФ «TOTUM», адвокат,
старший партнер
Осінь в Україні – час трансформацій і перетворень для цілих галузей економіки. Тривалий період
очікування позаду. Ми починаємо
набирати оберти, одночасно придивляючись до нового обличчя
держави. Ми прагнемо зрозуміти, в
який бік нам спрямовувати свій рух.
Особливо це стосується галузей
нерухомості, будівництва та землі.
Вони історично залежать від зміни в
політичному житті суспільства.
Друга половина минулого та
перша половина цього року пройшли в очікуванні. Багато угод відтерміновувались в часі, не приймались рішення з приводу придбання,
інвестування, заходу на ринок і
старту нових проектів, хоча напрацювання були ще на кінець літа минулого року.
Після указу про тимчасовий військовий стан все зупинилось у часі.
Потім всі чекали на президентські
та парламентські вибори. Маємо
надію, що тепер активність повернеться на ринок.
Трохи позитивної статистики
ринку нерухомості могла додати

Ключові тренди
ринку нерухомості
Осінь, нова влада та активна діяльність уряду – все це розворушило ринок нерухомості. Та надало
можливість виділити якісь тренди
у діяльності цієї галузі. Якщо мова
йде про землю, то ринок знаходиться, можна сказати, на «дні». Що
стосується офісної нерухомості, то
тут протилежна ситуація, вакантність близька до нуля або в межах
похибки, тому у цьому сегменті
панують власники та забудовники.
Що стосується складської нерухомості чи логістики, нові міжнародні оператори не заходять, приріст
новозбудованого незначний, ринок в цьому сегменті знаходиться у
вакуумі. Що стосується житла, воно
демонструє певні темпи росту, але
це умовний зріст, оскільки конкуренція збільшується, а маржинальність цього бізнесу та попит суттєво зменшуються.
Панує ера покупця
Ті, хто мають ресурс, розуміють,
що зараз час купувати. Тому що ціни
занижені, хоча, згідно з даними Держстату, спостерігається незначне
зростання. Але фактично ціни на
дні. Це пов’язано з тим, що не прийняті рішення про великі інвестиції,
і взагалі мало в кого зараз є гроші,
щоб вкладати й розвиватися.
В цілому, покупцям вигідно
вкладати, інвестувати з перспек-

тивою росту. Аналітики сходяться
на тому, що зростання ціни буде і
не тільки спекулятивне, а й в плані
капіталізації. Об’єкти, які зараз можна придбати за тисячу доларів за
квадратний метр, коштуватимуть
більше. Що стосується комерційної
та офісної нерухомості, маємо розрахунки міжнародних компаній, які
прогнозують за 2-3 роки збільшення номінальної вартості на рівні
200%. Тому що робоча сила, сировина, процеси не стають дешевшими.
Очікування важливих
проектів
Багато проектів мають початися.
Маємо надію, що з третього кварталу все активується, відбудуться
більш-менш значні для ринку угоди,
які з минулого року були «на паузі».
Але, якщо мова йде про Київ,
певний час забере зміна влади в
місті. Поки ситуація з місцевою владою не вирішена, робота виконавчих органів фактично паралізована,
рішення не приймаються, нічого не
створюється.
Ревіталізація промзон
Спостерігаємо цікаву тенденцію
скуповувати старі заводи, промзони, проводити інвентаризацію, докапіталізовувати та давати їм нове
життя. Такі промислові об’єкти використовують в комерційних цілях.
Це, я б сказав, тренд останнього
року. Перший був UNIT City в Києві,
в Івано-Франківську – завод Промприлад. Даний напрям стає досить
популярним в Києві і не тільки.
Зростання впливу ІТ та агросфери на офісну нерухомість
Зазначені сектори економіки
тримають ціни на офісну нерухо-
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АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

мість на плаву. Це пояснюється їх
прибутковістю і, як наслідок, можливістю вкладати у розвиток, розширення. Вони формують попит на
ринку. В інших галузях такого, на
жаль, не спостерігається.
Місце юриста у сфері нерухомості,
будівництва та землі
Розмірковуючи,
напередодні
юридичного форуму А2В над темою
місця юриста на ринку нерухомості
та будівництва прийшов до висновку, що негласно ми скрізь.
В порядку супроводу і легкого
нагляду в ланцюзі «місто-архітектор-девелопер» юристи є скрізь.
Особливо в діалозі між громадськістю міста і девелопера. Юристи
потрібні девелоперу, щоб «відбиватися» від громадськості, і потрібні громадськості, щоб «приводити
до тями» девелопера, який уявив
себе всесильним. З тієї й іншої
сторони потрібні юристи. Як це
правильно оформити, поскаржитися, заборонити якісь дії. Юристи
переводять дискусію в цивілізовану площину і не дозволяють їй
звестися до фізичного протистояння чи ще якихось наслідків для
сторін.
У процесі оновлення містобудівної документації юристи повинні супроводжувати цей проект, і їх
рекомендації дотримання процедури повинні враховуватися. Ось,
наприклад, в Києві рекомендації з
детальних планів території не були
почуті, і тому ми вже рік бачимо, що
жоден ДПТ не був затверджений, у
зв’язку зі стратегічною екологічною
оцінкою.
Найбільш затребувані
юридичні послуги у сфері
нерухомості землі та будівництва
Due diligence – повна юридична перевірка історії виникнення
об’єктів, трансформацій з ними
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та ризиків, які вони можуть в
собі містити. Тобто, чи дійсно покупець купляє те, що йому описують як товар. Зокрема к нас, стосовно цієї послуги багато запитів.
І багато запитів також формується
у зв’язку з тим, що активувались
продажі на електронних майданчиках об’єктів нерухомості, які
виставляє Фонд гарантування
вкладів. Дуже потрібна послуга
перевірки. Вибір оптимальних
елементів, за допомогою яких
можна продати/придбати той чи
інший об’єкт зекономивши кошти. Не завжди можливо провести
придбання напряму.
Також юристи необхідні для супроводу того чи іншого проєкту,
процесу, чи то детальний план території, чи то зміна цільового призначення, чи отримання дозвільних
документів. Тут юрист він виконує
функцію нагляду – перевіряє, чи все
робиться правильно з точки зору
процедури, тому що виконавці та
менеджмент можуть щось спрощувати та креативити та це, з точки
зору закону, може бути невірним.
Юрист повинен тут наглядати і говорити власнику або топ-менеджменту про ризики, які можуть виникнути в майбутньому. Це дуже
важливо.
Захист нерухомості
Що стосується нерухомості,
дуже важливим є захист нерухомості, тому що рейдерство зараз
процвітає, і до юристів звертаються
дуже часто, щоб все-таки повернути
в судовому чи позасудовому порядку ті чи інші об’єкти, які банально
вкрадені або внаслідок рейдерства
захоплені іншими особами.
Питання оренди
Що стосується оренди земельних ділянок, це досить вразливий
для забудовника елемент його
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бізнесу, якщо він здійснює будівництво саме на таких земельних
ділянках. Тому що власник землі –
це в більшості випадків або місто,
або держава і вони можуть розірвати договір оренди. Це вразлива складова інвестиційного
проекту в порівнянні з тим, якщо
б земельна ділянка належала на
праві власності замовнику будівництва . Зазвичай, це одна з больових точок, на яку тиснуть в тій
чи іншій ситуації, коли стосовно
об’єкту виникає якісь суспільний
резонанс. Що стосується оренди
нерухомості, приміщень, споруд,
офісних центрів – без різниці,
тут переважно відповідальність,
як на мене полягає на фаховості
юристів та часниках переговорного процесу. Тобто, наскільки
якісно було прописано договір, і
який інструментарій там закладено у випадку тієї чи іншої нестандартної ситуації, яка може мати
місце.
Прогнози та очікування
ринку землі, будівництва
та нерухомості від держави
Всі чекають оновлення Державних будівельних норм для
того, щоб можливості девелопера
більш збігалися з потребами, які
зараз ставляться. Наприклад, очікування споживачів, розміщення
садочків в будинках, громадської
забудови (ресторани, кафе, тощо).
Є певне зменшення фіскального навантаження та певні пільги щодо сплати пайової участі.
Це може суттєво впливати на ціноутворення. Звичайно, важливим є введення класу наслідків
для ринку, щоб за деклараціями
та декларативним методом не
зводились багатоквартирні житлові будинки, як це було до 2017
року.
На жаль, врегульовано про-

СТАТТЯ
цедуру оновлення містобудівної
документації в частині необхідності проведення стратегічної
екологічної оцінки містобудівної документації, а це детальні
плани територій, зонінги, генеральні плани. З 01.01.2019 р. скасовано
історико-містобудівне
обґрунтування у центральних історичних ареалах і фактично поки
паралізована робота з капітального ремонту, реконструкції та
будівництва.
На що очікуємо? Це, звісно,
запровадження механізмів протидії рейдерству та гарантування

та непорушності права власності.
Надіємось на приведення державних будівельних робіт до вимог часу, запитів і потреб учасників ринку та кінцевих споживачів
та сучасних трендів в архітектурі
та поліфункціонального розвитку
території. Вже анонсовано ліквідацію Держгеокадастру і ДАБІ.
Передбачаємо що буде зменшено
фіскальне навантаження, запроваджено іпотеку з притомними
та реальними показниками для
людей, і надання фіскальних канікул тим секторам, які не розвиваються. Наприклад, промисловій

нерухомості та логістичній щоб ці
напрямки теж розвивалися і бізнес бачив там прийнятну для себе
бізнес-модель.
На мою думку, не може зосереджуватись розвиток будівельної галузі та нерухомості в секторах житла, торгівлі та офісах (хоча
це тренд останнього року). Що
буде створювати додаткову вартість для економіки та держави в
цілому? Мабуть, це якісь виробництва, технопарки, індустріальні парки, кластери, об’єднання. В
цьому напрямку, на мою думку,
потрібно рухатися.

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ ААУ «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ»

AMBER
AMBER – юридична компанія,
яка була створена з метою надання широкого спектру юридичних
послуг командою висококваліфікованих фахівців у сфері права.
ЮК «АМБЕР» надає широкий
спектр юридичних послуг.

Основні напрямки роботи:
• правове консультування;
• представництво клієнтів в судах
будь-якої юрисдикції та правовий
супровід господарських операцій.
Адвокатами компанії AMBER
здійснюється захист від обвину-

вачення в рамках кримінальних
проваджень.

www.amber-law.net

DMITRIEVA & PARTNERS
Юридична фірма DMITRIEVA &
PARTNERS заснована в 1994 році.
За цей час компанія «Дмитрієва
та Партнери» здобула авторитет
на ринку юридичних та бухгалтерських послуг як в Україні, так і за її
межами. Компанія надає комплексні послуги для вирішення будьяких юридичних, податкових,
бухгалтерських питань клієнтам з
України та інших країн світу.
Керуючий партнер компанії «Дмитрієва та Партнери»
Дмитрієва Ольга – адвокат,
Голова Наглядової ради Всеукраїнської
громадської
організації «Асоціація адвокатів
України», арбітр Ризького міжна-

родного комерційного суду. Визнана провідним юристом в сфері
міжнародного та корпоративного права, а також інвестиційних
проектів.
Основні напрямки роботи:
• Судова практика
• Податкове право
• Трудове право
• Корпоративне право
• Інвестиції та валютне
регулювання
• Зовнішньоекономічна
діяльність
• Антимонопольне та
конкурентне право
• IT-право
• Міжнародне право та арбітраж

• Due diligence
• Бухгалтерський аутсорсинг
Висока якість послуг, численні
зв’язки фірми, винятковий професіоналізм наших співробітників,
індивідуальний підхід до тонкощів
бізнесу кожного клієнта – наші переваги, які підтримують репутацію
компанії на високому рівні.

www.dmp.com.ua
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РОБОТА ВІДДІЛЕНЬ ААУ
У ЛЬВОВІ ОБГОВОРИЛИ РОБОТУ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ
ТА ОСОБЛИВОСТІ СПІВПРАЦІ

К

РУГЛИЙ СТІЛ «ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ, ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКОНАВЧОГО
ПРОВАДЖЕННЯ», ОРГАНІЗОВАНИЙ ЛЬВІВСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
ПРОЙШОВ 26 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ.
ЗАХІД ВІДВІДАЛИ ДЕКІЛЬКА ДЕСЯТКІВ АДВОКАТІВ, ПРИВАТНИХ
ВИКОНАВЦІВ ТА ІНШИХ ФАХІВЦІВ
У ГАЛУЗІ ПРАВА ЗІ ВСЬОГО РЕГІОНУ.
Учасники заслухали доповіді
заступника директора Департаменту державної виконавчої
служби, начальника Управління
контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють при-

мусове виконання рішень Юрія
Вишневського; приватного виконавця виконавчого округу м.
Києва Назара Павлюка та приватного виконавеця виконавчого округу Львівської області Андрія Пиця.
Модератором виступив Голова Львівського відділення ААУ,
старший юрист АО «Arzinger»
Андрій Богуцький.
Під час круглого столу спікери
поділилися власним досвідом та
практичними ситуаціями як щодо
незаконних дій боржників в рамках виконавчого провадження,
так і заходами боротьби із такими
діями, обговорили відмінності ро-

боти приватних та державних виконавців, особливості контролю
та відповідальності виконавців,
проблеми доступу до професії та
інші актуальні аспекти примусового виконання рішень.

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТА АСОЦІАЦІЯ ПРИВАТНИХ
ДЕТЕКТИВІВ УКРАЇНИ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО ПАРТНЕРСТВО

П

РЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗОЯ ЯРОШ ТА ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР АСОЦІАЦІЇ ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ
УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДР ДОВБУШ 15 СЕРПНЯ 2019 РОКУ ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО ОФІЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО МІЖ ПРОФЕСІЙНИМИ
СПІЛЬНОТАМИ.
Угода між громадськими орга- данням детективних послуг та конізаціями сприятиме формуванню ординація професійної діяльності,
єдиного інформаційного простору а також надання консультаційних
для професійної громади та підви- послуг в межах компетенції грощенню іміджу професії детектива.
мадського об’єднання. Детальніше
Головною місією «Асоціації при- про організацію можна дізнатися
ватних детективів України» є захист на сайті: www.apdua.org
інтересів її учасників у здійсненні
Щиро раді партнерству та споними діяльності, яка пов’язана з на- діваємось на плідну співпрацю.
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ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ
ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ ААУ

О

СТАННЄ ЛІТНЄ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ БУЛО ПРИСВЯЧЕНО ОБГОВОРЕННЮ ПЛАНІВ НА
ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД ЦЬОГО РОКУ ТА КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ НА 2020 РІК.
У засіданні Правління ААУ ААУ з захисту прав адвокатів обвзяли участь: Президент ААУ, рано партнера АО «Barristers»
керуючий партнер АК «Мар- Олексія Шевчука; спів-головою
шаллєр і партнери» Зоя Ярош, Комітету ААУ з кримінального
Віце-президент ААУ, керуючий права та процесу – партнера
партнер AO «Artius» Віталій юридичної компанії «EQUITY»
Мацелюх, Голова Наглядової Тараса Пошиванюка; а заступради ААУ, керуючий партнер ником голови Комітету ААУ з
АО «Dmitrieva & Partners» Ольга морського права – керівника
Дмитрієва та члени Правлін- практики морського права ЮФ
ня ААУ: партнер АО «Arzinger» «АНК» Артема Волкова.
Бажаємо колегам самореалізаКатерина Гупало і партнер
АО «Dmitrieva & Partners» Олена ції та наснаги у роботі.
Костюченко.
Члени правління також придіНе обійшлося і без нових при- лили увагу організаційним питанзначень. Так, головою Комітету ням конкурсу «Адвокат Року», й

обговорили план розвитку асоціації на найближчий час. Варто відмітити й розгляд на засіданні заяв
на вступ нових членів до лав ААУ
та КМА ААУ.

Голова Комітету ААУ
з захисту прав адвокатів

Спів-голова Комітету ААУ
з кримінального права та процесу

Заступник голови Комітету ААУ
з морського права

Олексій Шевчук,
партнер АО «Barristers»

Тарас Пошиванюк,
партнер ЮК «EQUITY»

Артем Волков,
керівник практики морського права
ЮФ «АНК»

№4 (41) липень-серпень 2019 р.

19

АНАЛІТИКА ВІД ЛІГА:ЗАКОН
ЧОМУ ОДНІ ЮРИДИЧНІ ФІРМИ РОЗВИВАЮТЬСЯ,
А ІНШІ – НІ

Я

КИМ РЕЧАМ ПРИДІЛЯЮТЬ УВАГУ СИСТЕМНІ
ЮРИДИЧНІ КОМПАНІЇ, І
ЩО ФІРМИ-ПОЧАТКІВЦІ НАЙЧАСТІШЕ ВВАЖАЮТЬ ДРУГОРЯДНИМ
1. Першим і найбільш визначальним фактором є активність і
вмотивованість керуючого партнера і партнерського складу фірми в цілому. Сюди ж віднесемо
самодисципліну і методичність в
питаннях розвитку бізнесу. Чим
більше пасивний керівник, тим
пасивніше і вся інша команда.
На словах розвивати свій бізнес хочуть всі, але коли доходить
до «справи»: написання статей,
коментарів, проведення заходів,
участі в них, підготовки розсилок і
т.п., то «план» і «факт», як правило,
істотно відрізняються.
Одне з ключових завдань керуючого партнера – визначати
стратегію розвитку фірми, річний
план розвитку, контролювати виконання поставлених цілей і досягнуті результати.
2. Бренд компанії і загальне
враження від фірми. Самий бажаний результат для будь-якої
юр. фірми: коли клієнт думає про
певну проблему і одразу ж асоціативно згадує бренд фірми, юристи
якої є лідерами ринку в конкретній сфері. Однак, щоб досягти
такого рівня необхідно вкласти
багато сил і коштів у просування
бренду компанії та експертність
юристів. Далеко не всі компанії
приходять до цієї «фінішної» межі.
Бренд повинен бути яскравим,
незабутнім, лаконічним і зрозумілим. Графічне зображення бренду теж дуже важливо. «Золоті»
шрифти і велика кількість вензе-
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лів вже в далекому минулому. На
піку популярності мінімалізм у
графіці. Чим більш громіздка назва і чим більше прізвищ партнерів
у назві фірми – тим складніше її
запам’ятати і тим менше у клієнтів
асоціацій саме з вашим брендом.
3. Товар юриста – його знання.
Чим більше корисного контенту
юристи компанії генерують для
бізнесу і чим ефективніше він доноситься до цільової аудиторії –
тим краще. Якісний контент для
бізнесу – «біль» більшості юридичних фірм. Добре, коли у штаті
є PR-фахівець, який «стимулює»
юристів писати матеріали, записувати відео, виступати на заходах
і т.п., вичитує і редагує готові матеріали, а також контролює ефективність їх «доставки» цільовій
аудиторії, моніторить і аналізує
ефективність каналів комунікації.
А коли такого фахівця в компанії
немає? Повертаємося до п. 1 та
питань мотивації.
4. Канали комунікацій. Будьяких оффлайн-активностей без
якісного і ефективного онлайн-супроводу вже недостатньо. Припустимо, ви виступили на якомусь
гарному заході. Скільки людей
почули вашу доповідь і побачили
вас? 100, 200, 300? А якщо вашу
доповідь розібрати на ключові
тези та рекомендації, які будуть
опубліковані в ЗМІ або промотувати в Facebook, відзняти і змонтувати короткий та динамічний
відеосюжет, зробити красиві розсилки з аналітикою існуючим і потенційним клієнтам, то охоплення
аудиторії зросте в рази.
За таким самим принципом
читаність і охоплення статей та
інших аналітичних матеріалів, які
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розміщені на онлайн-ресурсах, істотно зросте, якщо крім юриста з
текстами буде працювати грамотний SEO-спеціаліст.
5. Бізнес-мислення команди.
Ваша команда повинна мислити
категоріями бізнесу, тобто потенційних клієнтів. Це означає,
що всю інформацію до цільової
аудиторії потрібно доносити максимально оперативно, лаконічно і доступно. Бізнесу не цікавий
глибинний сенс нормативно-правових актів і судова казуїстика.
Бізнесу важливо розуміти поточну ситуацію, актуальні виклики та
ризики, а також варіанти шляхи
вирішення проблем. Чим менше
тексту/слів і більше суті – тим краще. Чим більше якісного контенту
і чим вище оперативність в його
підготовці – тим краще. Чим більше сервісність та інформованість
клієнтів про хід їх справ – тим краще. Чим вище швидкість зворотного зв’язку з боку фірми – тим
краще.
Вся команда повинна бути «заряджена» на результат. Без продуманої і справедливої системи
мотивації (в т.ч. і фінансової) команда не буде працювати з максимальним ККД.
6. Ну і, нарешті, ваша компанія
повинна гранично легко знаходитися у пошукових сервісах, як за
назвою, так і за іменами/прізвищами ключових юристів (керівників практик, радників), ключовим
пошуковим запитам, які релевантні для ваших ключових практик.
Для досягнення максимальної ефективності в результатах
пошукової видачі вам також
варто на системній основі співпрацювати з SEO-спеціалістом. В

ПАРТНЕРИ ФОРУМІВ ААУ
якості першого кроку ви можете
зареєструвати вашу компанію
в Національному юридичному

каталозі України «Liga:BOOK», а
також стати спікером Академії
«ЛІГА:ЗАКОН».

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

Інформація підготовлена
Інноваційно-правовим партнером
ААУ Компанією «ЛІГА:ЗАКОН»

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ ААУ «А2В: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ» ТА
ОСІННЬОГО ФОРУМУ ААУ «АДВОКАТУРА. ФОРМУЛА УСПІХУ»

VB PARTNERS
VB PARTNERS – юридичний
бутик зі спеціалізацією в WhiteCollar Crime і Dispute Resolution,
заснований в 2005 році.
Унікальний досвід в цих напрямках
дозволяє
надавати
ефективні інструменти для вирішення конфліктів з державою
або недобросовісним контрагентом в бізнесі. Завдяки нішуванню,
клієнти компанії можуть розраховувати на високий рівень експертизи, індивідуальний підхід та
особисту залученість керівництва в
проекти.

В команді VB PARTNERS –
12 досвідчених і прогресивних
юристів, які поєднують професіоналізм і новаторство; 8 з яких –
адвокати.
Завдяки рокам успішної практики, складним реалізованим
проектам, компанія і партнери
отримали визнання всіх професійних міжнародних і національних рейтингів (Chambers Europe,
Best Lawyers, The Legal 500 EMEA,
Who is Who Legal, Expert Guide і
інші). Також, VB PARTNERS стабільно входить в ТОП-50 провідних

юридичних фірм України.
Серед клієнтів компанії –
український бізнес, його акціонери і топ-менеджери, світові
корпорації, банки, іноземні інвестори, ключові особи держави і
приватні клієнти.

www.vbpartners.ua

PAVLENKO LEGAL GROUP
Pavlenko Legal Group – юридична компанія, що більше 10
років надає юридичні послуги
національному та міжнародному
бізнесу, зарекомендувала себе
серед лідерів у сфері GR, судовій
практиці, захисті бізнесу, корпоративному праві та M&A, антимонопольному праві.
Pavlenko Legal Group – це індивідуальний підхід, клієнтоорієнтованість, надійність та побудова
партнерських відносин. Компанії
довірять українські та міжнародні
корпорації, банки, іноземні інвестори, представники публічного сектору та політичного корпусу.
Команда професійних юристів
допомагає прийняти виклик, комплексно і творчо вирішує завдання,
пропонує влучні та економічно вигідні рішення.

Pavlenko Legal Group, а також
юристи компанії були неодноразово відмічені серед кращих на
юридичному ринку:
• The Legal 500 EMEA 2019 – лідер
в практиках вирішення спорів, корпоративного, комерційного права/M&A, антимонопольного/конкурентного права;
• Адвокат року 2018 - перемога
керуючого партнер Олександри Сасіної з Фінансового та банківського
права, партнера Віталія Бурдака - з
Антирейдерської практики;
• Кращий GR-фахівець року - перемога у Всеукраїнській Премії
«Кращий GR-фахівець року» в номінації «Кращий міжнародний кейс
року»;
• Legal Awards – Юридична фірма
року у сферах медіа та комунікацій
(2018) , Government Relations (2017);

• 50 провідних юридичних фірм
України – Government Relations №
1, M&A ТОП 7, судова практика ТОП
8, захист бізнесу ТОП 9;
• Ukrainian Law Firms 2019. A
Handbook for Foreign Clients – лідер
в практиках: вирішення спорів, корпоративного права и M&A, антимонопольного и конкурентного права.
• Вибір клієнта. ТОП 100 найкращих юристів України 2019 - перемога в практиках Державно-приватне право/Інвестиції, Комплаєнс/
GR, Захист бізнесу, Корпоративне
право/М&А, Антимонопольне (конкурентне) право, Private clients, Податковe право.

www.plglaw.ua

№4 (41) липень-серпень 2019 р.

21

СТАТТЯ
НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ: НОВІ
ПЕРСПЕКТИВИ У БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Михайло Кочеров
«IBC LEGAL SERVICES»,
керуючий партнер, к.ю.н.
Тема, яку я хочу розглянути, вже
багато років є предметом обговорення не тільки юристів, але й політиків, ми чуємо про неї з екранів телевізорів, читаємо про неї в газетах.
Ця тема – незаконне збагачення.
Чому ж стільки запитань викликає
ця тема? Тому що корупція є хворобою нашого суспільства та більш
10 років ми витратили на розробку ідеальної диспозиції для статті
«незаконного збагачення» і врешті-решт знову опинилися на початку
шляху, проте на цей раз з багажем
досвіду і знань.
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день відповідальності
за незаконне збагачення в Кримінальному кодексі немає, але вона
була там ще вчора і, безперечно,
повинна з’явитися «вже завтра».
Тому, для формування комплексного розуміння природи і проблематики впровадження такого
виду злочину, як незаконне збагачення, ми розглянемо попередні
спроби імплементації в українське законодавство, причини визнання Конституційним Судом
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України неконституційною статті
Кримінального кодексу України і
перспективи подальшого повторного впровадження.
Отже, 26 лютого 2019 року
Рішенням Конституційного суду
України «У справі № 1-135/2018
(5846/17) за конституційним поданням 59 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 368-2 Кримінального кодексу України» стаття 368-2
Кримінального кодексу України
була визнана неконституційною,
ця стаття втратила чинність з дня
ухвалення Конституційним Судом
України зазначеного Рішення.
Якщо розглядати це Рішення з точки зору його значущості у боротьби з корупцією, треба погодитися,
що Рішення Конституційного суду
України є знаковою подією у кримінальному праві нашої держави.
Для того, щоб найбільш повно
зрозуміти що сталося, треба зробити екскурс в історію запровадження відповідальності за незаконне збагачення.
Насамперед зауважу, що основним гарантом закріпленої за
громадянами широкої системи
прав і свобод виступає держава
Україна, яка у свою чергу вимагає
неухильного дотримання законності, насамперед від службових
осіб державних установ та організацій. На виконання зазначених
завдань вітчизняний законодавець ратифікував ряд міжнародних документів, серед яких чільне
місце відведено:
• Конвенції ООН проти корупції,
• Конвенції Ради Європи про
кримінальну відповідальність за
корупцією,
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• Конвенції Ради Європи про цивільно-правову відповідальність за
корупцією.
Саме положення вказаних документів наша держава імплементувала у національне законодавство.
Всі, хто приймав участь у імплементації, а це не тільки депутатський корпус, а і науковці, практичні працівники правоохоронних
органів, - всі розраховували на те,
що імплементування буде здатне
істотно послабити корупційну складову в Україні, переконати посадовців і суспільство у дієвості принципу
верховенства права, підвищити рівень довіри громадян до інститутів
влади.
Така імплементація була не просто політичним кроком в напрямі
підписання Угоди про асоціацією
з ЄС, або інструментом одержання
кредитів в МВФ. Справа полягала в
тому, що за даними відомих світових рейтингів, наша держава входила до числа лідерів серед країн з
найвищим рівнем хабарництва, корупції у політиці. Наведу цифри: за
індексом сприйняття корупції Україна у 2011 р. мала 2,4 із 10; за індексом свободи від корупції – 26 зі 100
%; за індексом економічної свободи
Україна перемістилась зі 112-го на
164-те місце. Ситуація вимагала від
держави подолання корупційних
проявів і створення ефективної національної системи правосуддя.
У свій час імплементація зайняла чимало часу, і судячи по Рішенню
Конституційного Суду України, нас
знову чекає довгий процес у пошуку ідеальної диспозиції кримінальної норми.
Про що ж йдеться у міжнародних актах, які Україна наважилася
імплементувати? Відповідно до по-

СТАТТЯ
ложень ст. 20 Конвенції ООН проти
корупції під незаконним збагаченням слід розуміти значне збільшення активів публічної посадової
особи, які перевищують її законні
прибутки та які вона не може розумним чином обґрунтувати
Схожий підхід до визначення
поняття незаконного збагачення було застосовано і розробниками проектів законів щодо
відповідальності за корупційні
правопорушення.
Однак, слід відразу зазначити,
що наведеній статті Конвенції ООН
прямо сказано, що можливість визнання діяння злочином може мати
місце за умови дотримання своєї
конституції та основоположних
принципів своєї правової системи. Саме таке застереження і стало
підставою для початку процесу над
доопрацюванням, в якому приймали участь науковці майже всіх провідних юридичних ВУЗів країни, а
також Головне науково-експертне
управління ВРУ. Основним тезисом
такої роботи було «неможливість
«механічного» перенесення до вітчизняного законодавства визначення незаконного збагачення, наданого Конвенцією».
Як і в Рішенні КС 2019 року, ще
десять років тому науковці посилалися на те, що зазначена норма
суперечить положенням ч. 2 ст. 62
Конституції України. Законопроект неодноразово повертався на
доопрацювання, та нарешті Кримінальний кодекс України було
доповнено ст. 368-1 КК, ч. 1 якої
мала такий зміст: «1. Одержання
службовою особою неправомірної вигоди або передача нею такої
вигоди її близьким родичам (незаконне збагачення). Це сталося у
червні 2009 р.
Як випливає із редакції норми,
під час її розробки законодавець не
взяв до уваги рекомендації Конвен-

ції ООН проти корупції та пропозиції держав-учасниць. Зауважимо,
що група міжнародних експертів
під час проведення у нашій державі другого раунду моніторингу розробки антикорупційних реформ і
реалізації рекомендацій, отриманих
у рамках Стамбульського плану дій,
зазначала, що Україна відповідно до
рекомендації Конвенції ООН проти
корупції ввела поняття злочину незаконного збагачення в антикорупційний пакет, забезпечивши при
цьому потенційно дуже ефективний
засіб для подолання високого рівня
корупції через кримінальне право.
Однак, на думку експертів, запропоноване формулювання цього
злочину не відповідає визначенню
Конвенції ООН проти корупції і навряд чи може бути реалізовано на
практиці. Також негативно оцінювало запропоновану редакцію статті й
Головне юридичне управління ВРУ.
Що цікаво, ще тоді у своєму висновку до зазначеного законопроекту, не погоджуючись із редакцією
ч. 1 ст. 368-1 КК, Головне юридичне
управління зазначило, що передбачений проектом опис складу злочину фактично покладає на особу,
яка підозрюється у його вчиненні, обов’язок доводити законність
одержання нею певних коштів,
тобто свою невинуватість, а отже, у
такій редакції стаття суперечить положенню ч. 2 ст. 62 Конституції України, згідно з яким «ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість
у вчиненні злочину». Те саме, ми зараз бачимо в Рішенні КСУ 2019 року.
Робота по удосконаленню
продовжувалася, з’являлися нові
законопроекти, які в диспозиції
статті містили посилання та те, що
незаконне збагачення повинно
мати критерії його відмежування
від одержання хабара, а також критерії розмірів такого збагачення.
Проте, довгий час, жоден із них не
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отримав схвальних відгуків експертних управлінь законодавчого
органу держави.
В результаті напрацювань, в
квітні 2011 р. був прийнятий Закон,
яким Кримінальний кодекс України
було доповнено ст. 368-2 «Незаконне збагачення». Згідно диспозиції
статті, під «незаконним збагаченням» слід було розуміти одержання
службовою особою неправомірної
вигоди у значному розмірі або передача нею такої вигоди близьким
родичам за відсутності ознак хабарництва. Але, немає нічого ідеального. Впродовж восьми років
стаття була змінена ще п’ять разів.
В результаті таких змін під терміном «незаконним збагаченням»
слід було розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів
у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено
доказами, а так само передача нею
таких активів будь-якій іншій особі.
Тобто:
• були деталізовані суб’єкти
злочину,
• розширене коло осіб, яким
могли бути передані активи,
• одержання повинно було
породжувати тільки відносини власності, а не володіння чи
користування,
• запроваджувався обов’язок
доказування невинуватості.
На мій погляд, саме запровадження обов’язку доказування невинуватості і зіграло вирішальну
роль під час прийняття КСУ рішення
в 2019 році.
Що можна зараз констатувати? Лише одне – законодавець, передбачаючи кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
належним чином не розкрив об’єктивних і суб’єктивних ознак цього
злочину та не врахував положенню
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СТАТТЯ
ч. 2 ст. 62 Конституції України. Така
помилка викликала спочатку у наукових, а потім і депутатських колах
сумніви з приводу конституційності
положень КК України. Зверталась
увага, що запроваджене визначення
призводить, по суті, до відродження
на практиці об’єктивного ставлення у вину, оскільки сам факт наявності таких «перевищених» активів
фактично розглядається як злочин,
якщо тільки особа не доведе інше
(законний характер одержання).
Які наслідки для України має Рішення КСУ? Зараз не час говорити
про репутаційні втрати держави,
скажу лише про кримінально-правовий характер таких наслідків.
На мій погляд, в першу чергу, такі
наслідки слід розглядати в ракурсі відсутності норми закону, яка
має превентивну функцію: немає
норми – немає чого боятися. В другу чергу, рішення КСУ фактично
«звільнило» від відповідальності
осіб, які скоїли злочини, зараз вони
вільні у декларуванні активів, які
були набуті без законних підстав.
Тепер щодо майбутнього. КСУ
прийняв своє рішення 26 лютого цього року. Відразу декілька
суб’єктів законодавчої ініціативи
виявили бажання удосконалити
Кримінальний кодекс. Першим
був Петро Порошенко, тоді ще
Президент України, який вже 28
лютого подав законопроект згідно якого під «незаконним збагаченням» запропонував розуміти
набуття особою, уповноваженою
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, у
власність активів у значному розмірі без законних на те підстав за
відсутності ознак зловживання
владою або службовим становищем чи ознак прийняття пропозиції, обіцянки або одержання
неправомірної вигоди службовою особою, а так само переда-
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ча нею таких активів будь-якій
іншій особі.
Однак, згідно Висновку Головного науково-експертного управління,
законопроект доцільно повернути
на доопрацювання з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій. Зокрема, Головне управління
звернуло увагу, що вжите у законопроекті словосполучення «без
законних на те підстав» означає,
що відповідна особа, яка набула у
власність ті чи інші активи, не мала
визначених безпосередньо у законі
(законах) підстав для цього. В свою
чергу, враховуючи презумпцію правомірності набуття права власності
на майно, передбачену ЦКУ, в разі
формального тлумачення запропонованого в проекті формулювання
стає практично неможливим довести відсутність законних підстав
для набуття активів відповідною
особою.
Також, Головне управління
нагадало, що основна ідея криміналізації незаконного збагачення
полягає в тому, щоб усунути вимогу щодо доведення зв’язку між
діями державної посадової особи
та вигодою, надалі отриманою за
такі дії. Це означає, що брак доказів на користь обґрунтованого збільшення активів становить
достатню ознаку для виникнення
кримінальної відповідальності.
Кримінальне переслідування за
незаконне збагачення не потребує одночасного переслідування за предикатний злочин, тобто
для того, щоб у межах останнього
положення настала кримінальна
відповідальність,
потребується
лише відсутність обґрунтування суттєвого збільшення активів,
а не вчинення обвинуваченим
інших конкретних злочинів чи
правопорушень.
У той же день, 28 лютого, свій
законопроект надала Юлія Тим-
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ошенко, яка запропонувала запровадити відповідальність за
набуття особою, уповноваженою
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, у
власність активів у значному розмірі, незаконність підстав набуття
яких визнано у судовому порядку, а так само передача нею таких
активів будь-якій іншій особі. Як
ми бачимо, головна відмінність
норми полягає у тому, що незаконність підстав набуття активів
повинна бути визнана у судовому порядку. Однак, вже 5 березня Тимошенко відкликала свій
проект.
Вже новообраний Президент
України Володимир Зеленський
03 червня 2019 року направив
до Верховної Ради законопроект
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
конфіскації незаконних активів
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, і покарання за
набуття таких активів» (номер реєстрації 10358), яким було запропоновано доповнити КК України
статтею 368-5 «Незаконне збагачення». Згідно частина 1 цієї статті
під незаконним збагаченням слід
розуміти набуття особою, уповноваженою на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких
більш ніж на дванадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її доходи.
З урахуванням всього того,
про що зазначено вище, можна
впевнено стверджувати, що таке
визначення буде піддано критиці
з боку фахівців та депутатського
корпусу. Взагалі, якщо звернутися
до офіційного сайту ВРУ, то можна
побачити, що зареєстровано вже
більш ніж 10 законопроектів, автори яких по різному бачать визна-

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
чення незаконного збагачення.
Що хочеться підсумувати
після ознайомленні зі всіма законопроектами? Те, що Україну
чекає новий етап удосконалення
вітчизняного законодавства про
кримінальну відповідальність за
незаконне збагачення. Але зараз,
після Рішення КСУ, законодавці
вирішуючи це питання, повинні не

забувати, що доктрина кримінального права рекомендує приділяти
увагу одночасно як мінімум двом
аспектам: не тільки аналізу сучасного зарубіжного законодавства,
який дає змогу виявити позитивні
та негативні моменти останнього,
і врахувати їх у процесі подальшої
правотворчості нашої держави,
а і власний історичний досвід та
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власну національну школу кримінального права. Якщо цього не
зробити, то відсутність зваженого
підходу під час прийняття закону, який буде містити визначення
терміну «незаконне збагачення»,
призведе до чергової втрати довіри до нашої держави та влади як у
українського народу так у світовій
спільноті.

В ОДЕСІ ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
У ТОРГОВЕЛЬНОМУ МОРЕПЛАВСТВІ

В

М. ОДЕСА 16 СЕРПНЯ 2019 РОКУ ПРОЙШОВ СЕМІНАР «СПОРИ
У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ», ЩО ОБ’ЄДНАВ ПОНАД 50 УЧАСНИКІВ. СЕРЕД НИХ:
АДВОКАТИ ТА СУДДІ, НАУКОВЦІ, ЮРИСКОНСУЛЬТИ І ПОМІЧНИКИ АДВОКАТІВ. ОРГАНІЗУВАВ ЗУСТРІЧ КОМІТЕТ З МОРСЬКОГО ПРАВА АСОЦІАЦІЇ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.
Модераторами заходу ви- ного страхування, проаналізуваступили: Голова комітету ААУ ли особливості розгляду спорів в
з морського права, адвокат, арбітражі GAFTA, морський арбітк.ю.н., керуючий партнер АО раж та інші.
«Юридичне бюро Сергєєвих»
Серед доповідачів були: адЮрій Сергєєв та голова коміте- вокат, асоційований партнер
ту з транспортного права Ради ЮФ «Interlegal» Олексій Ремесадвокатів Одеської області, ад- ло; адвокат, к.ю.н., керуючий
вокат, партнер ЮФ «Interlegal» партнер АО «Юридичне бюро
Артур Ніцевич.
Сергєєвих» Юрій Сергєєв; адвоНа семінарі обговорили пи- кат, керівник практики мортання вирішення спорів між ського права АО “АНК”, Арбітр
членами екіпажу суден, суд- Морської арбітражної комісії
новласниками та клубами взаєм- (МАК) Артем Волков; адвокат,

старший юрист ЮФ «LEGRANT»
Данило Христич; заступник Генерального секретаря МАК при
ТПП України Дар’яна Денисова;
радник Голови МКАС та МАК при
ТПП України Ольга Костишина
та директор ТОВ «Юридична
фірма «МБЛС» Андрій Мащенко.
По завершенню семінару та
обговоренню всіх тезисів спікерів,
учасники мали нагоду прийняти
участь у професійній дискусії, та
зійшлися на думці щодо необхідності проведення подібних заходів. Адже вони сприяють підвищенню кваліфікації, розвитку
правової культури, налагодженню комунікації, обміну думками,
поглядами та досвідом у практиці
морського права.
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ПАРТНЕРИ «А2В FORUM: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ»

TEFFI LAW FIRM
TEFFI Law Firm – команда професіоналів, успішних та сміливих
не тільки у своїх амбіціях, але й в
умінні вирішувати найскладніші
юридичні задачі.
Створюючи компанії ім’я і бездоганну репутацію, команда навчилася сприймати задачі та цілі
клієнтів як власні, знаходячи не
тільки оптимальні та вивіренні
законодавчі рішення, але й роз-

робляючи нестандартні форми захисту, керуючись світовою практикою судочинства.
TEFFI Law Firm відмінно працює
зі справами у сфері податкового,
корпоративного, трудового, митного права, а також з вирішенням
найскладніших судових спорів.
Головними принципами роботи
компанії є якісне та своєчасне надання юридичних послуг, спілку-

вання з клієнтом зрозумілою йому
мовою та побудова прозорих, довірливих відносин, що сприяють
швидкому вирішенню навіть найскладніших справ.

www.teffilaw.com.ua

ЮРИДИЧНЕ БЮРО ВОЛОДИМИРА КАПУСТІНА
Юридичне бюро Володимира
Капустіна - це юридична компанія, яка пропонує послуги професіоналів, які мають досвід роботи у
всіх галузях права. фахівці компанії готові запропонувати широкий
спектр професійних юридичних
послуг по всіляких напрямках.
Юридичне бюро пропонує
юридичну підтримку в таких
галузях:
• Виробництво;
• Будівництво;
• Сфера послуг;
• Оптова та роздрібна торгівля;

• Міжнародна економічна
діяльність;
• Інвестиції;
• Нерухомість;
• Фінанси.
Основним напрямком діяльності бюро є комплексне юридичне
обслуговування бізнесу. Юристи та адвокати компанії надають
повну консультацію з питань цивільного, господарського та кримінального права. Клієнти можуть
скористатися такими послугами
для оптимізації Вашої діяльності:
• Оптимізація оподаткування;

• Банкрутство для фізичних і
юридичних осіб;
• Реєстрація офшорів;
• Стягнення заборгованості;
• Вирішення суперечок;
• Інтелектуальна власність;
• Реєстрація торгових марок;
• Корпоративне право;
• Договірне право і т.д.

www.lawburo.com

ТОВ «НВО «ЕКОАЛЬЯНС»
ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екоальянс» - провідна
національна компанія, що надає
повний спектр послуг по оформленню дозвільних документів відповідно до вимог екологічного
законодавства України.
Компанія пропонує:
• Оформлення екологічної документації відповідно до екологічного законодавства України, норм
і вимог, що діють у галузі охорони
навколишнього середовища
• Виконання повного циклу послуг екологічного характеру - «під
ключ»
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• Швидке проходження та узгодження документації в державних органах
• Допомога та супроводження
при перевірках екологічної інспекції
• Екологічне супроводження
підприємства у тому числі на умовах аутсорсингу
• Вигідні пакетні пропозиції та
річне обслуговування
Клієнт отримує наступні вигоди: значну економію вашого часу
при підготовці документації та
проведенні лабораторних аналізів;
гарантію якісного виконання про-
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ектів та професійного оформлення
необхідної документації; зниження
витрат на утримання у штаті співробітників екологічної служби; вигідні
пакетні пропозиції послуг та річне
обслуговування на спеціальних
умовах ; підтримку та консультації
з питань екологічного законодавства, екологічного управління та
процедурам у сфері охорони навколишнього середовища.

www.ecoalliance.com.ua

ПАРТНЕРИ «А2В FORUM: АДВОКАТУРА ДЛЯ БІЗНЕСУ»

LAVRYNOVYCH & PARTNERS LAW FIRM
Lavrynovych & Partners Law
Firm обслуговує корпоративних клієнтів з 30 країн світу. Фірма була заснована в 2004 році та
об’єднує понад 50 професіоналів
в Україні та Австрії. У роботі з клієнтами ми акцентуємо увагу на
індивідуальному підході, надаючи практичні та зрозумілі поради.
Офіси фірми в Києві та Відні пропонують повний комплекс юридичних послуг за принципом «one
stоp shop»: співпрацюючи з нами,

клієнти можуть розраховувати на
вирішення будь-яких юридичних
та податкових питань.
Клієнтами
Lavrynovych
&
Partners Law Firm є відомі транснаціональні корпорації та фінансово-промислові групи України,
банки, оператори мобільного
зв’язку, агропромислові підприємства та інші
Фірма щороку отримує визнання іноземних професійних
рейтингів, зокрема ACQ5 Global

Awards, Best Lawyers TM, Chambers
Global, Chambers Europe, The
Legal 500: EMEA, IFLR 1000, World
Tax, WTR 1000, та входить в Топ20 українських юридичних фірм
згідно професійного дослідження
«50 провідних юридичних фірм
України».

www.lp.ua

IBC
IBC Legal Services вже більше
10 років забезпечує комплексну
підтримку бізнесу, надаючи широкий спектр послуг у сфері права,
фінансів, податкового планування. Ми відмінно орієнтуємося в
питаннях бізнесу і інвестування і
застосовуємо наші знання на благо клієнта.
Основні напрямки роботи:
ритейл, фармацевтика, харчова
промисловість, техніка і машинобудування, інформаційні техно-

логії, транспорт і логістика, будівництво і комунікації, громадські
і добродійні організації і багато
інших. Круг питань, якими щодня
займається наша команда професіоналів, досить великий.
Ми знаходимо унікальні рішення для найскладніших завдань.
Фахівці IBC Legal Services приділяють максимум уваги деталям
питання, враховують фінансові
можливості, а також інтереси бізнесу, і, звичайно ж, орієнтуються

на поставлені клієнтом цілі.
Головне підтвердження високої
якості наших послуг – це багаторічні довіра і позитивні відгуки
наших клієнтів, серед яких як компанії зі світовими іменами і історією, так і молоді досягають успіху
національні стартапи.

www.ibc-legal.com

ПАРТНЕР ОСІННЬОГО ФОРУМУ ААУ «АДВОКАТУРА. ФОРМУЛА УСПІХУ»

ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ДЕ-ЮРЕ»
В Юридичній консалтинговій
компанії «Де-Юре» працюють
20 досвідчених юристів і адвокатів, що спеціалізуються в таких
галузях права, як корпоративне,
медичне, податкове, нерухомість
і будівництво. Успішно ведеться
судова практика.
Клієнти компанії - це малі, середні та великі підприємства різних напрямків бізнесу, в тому числі фінансові організації, медичні
установи, а також некомерційні
організації, державні установи,
приватні особи.

Компанія має великий досвід
супроводу угод в інтересах іноземних підприємців та інвесторів.
Досягнення:
• 5 років «Де-Юре» в ТОП-5 юридичних фірм південного регіону.
• 2 роки поспіль компанія входить
в «Бронзову лігу» юридичних фірм
України.
• У 2018 році «Де-Юре» стала фіналістом «Legal Awards - 2018» в номінації «Регіональна юридична фірма
року».
• У 2019 стала фіналістом «Legal
Awards - 2019» в сфері медицини

та фармацевтики, де «Де-Юре»
розділила п’єдестал з найбільшими українськими і міжнародними
фірмами. А також:
• Більше 1000 виграних справ у
судах та ще більше врегульовано в
досудовому порядку.
• Більше 1500 вирішених завдань і
питань в інтересах клієнтів.
• Більше 3000 складних консультацій.

www.de-jure.ua
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