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– Що спонукало Вас до вибору 
професії адвоката?

Ще зі шкільних років я зрозу-
мів, що саме ця професія подоба-
ється мені найбільше всього. За-
гартувати характер та розвинути 
власні здібності мені допомогло 
сумлінне навчання, був активним 
як на заняттях, так і поза межами 
навчального процесу, спілкуван-
ня з друзями та зайняття спортом. 
До мене часто звертались това-
риші за порадою та допомогою 
при вирішенні спірних питань, 
наприклад, під час різного роду 
шкільних змагань. Мабуть, саме 
це дало змогу усвідомити, що 
мені подобається власне процес 
адвокації і сприяння вирішенню 
конфліктних ситуацій між сторо-
нами, які самостійно не можуть 
дійти компромісу. По закінчен-
ню школи вступив до КНУ ім. 
Т.Г. Шевченка на факультет пра-
вознавства, закінчив з відзнакою. 
Вже будучи студентом 2 курсу 
університету почав працювати за 
професією, дуже цікаво було бра-
ти участь в судових засіданнях, 
готувався до кожного як актори 
готуються до прем’єри театраль-
ної вистави.   

Отримання адвокатського 
свідоцтва відразу після закінчен-
ня університету в 2003 році  для 
мене було своєрідною відзнакою, 
адже я розумів, що особа, яка от-
римала статус адвоката, має від-
повідні кваліфікацію та знання, 

 №5 (22) жовтень – листопад 2016 р. 33

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

«Я ПОРІВНЮЮ АДВОКАТА З ЛІКАРЕМ – 
 ЙОГО РОБОТА ІНКОЛИ МАЄ 

ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ КЛІЄНТА,  
А ЦЕ ОЗНАЧАЄ ВЕЛИЧЕЗНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ»

Юрій ПЕТРЕНКО

Адвокат, партнер  
АО «Спенсер і Кауфманн» 



ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

4 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

що підтверджується не лише до-
сягненнями у роботі та схвальни-
ми відгуками колег, клієнтів, а й 
відповідним компетентним ор-
ганом, що здатний неупередже-
но оцінити професійний рівень 
фахівця.  

– Професія «адвокат», на Ваш 
погляд, це що?

На мою думку, адвокат – це, 
в першу чергу, висококласний 
фахівець на якого покладається 
конституційна функція по захи-
сту прав. Дуже подобається фор-
мулювання з правил адвокатської 
етики, що адвокат завжди повинен 
виглядати пристойно. Це накла-
дає на нього певні зобов’язання і 
в звичайному житті, це стосується 
не лише одягу, а й поведінки, від-
ношення до оточуючих, форму-
лювання та висловлювання своїх 
думок тощо. 

Дуже часто я порівнюю адво-
ката з лікарем – його робота інко-
ли має вирішальне значення для 
клієнта, а це означає величезну 
відповідальність. 

Ця складна та цікава професія 
не обмежується лише представни-
цтвом у суді. Водночас, успішне 
представництво інтересів клієнта 
в суді – це вершина майстерності, 
яка досягається завдяки постійній 
наполегливій праці. Адвокат по-
винен розуміти клієнта і зробити 
не те, що хоче клієнт, а що клієн-
ту саме треба. І інколи між цими 
двома результатами існує велика 
різниця.  

Гідним представником цієї 
професії може бути лише людина, 
яка вміє практично та ефектив-
но мислити в будь-якій ситуації, 
тримати все під контролем, в тому 
числі власні емоції. Важливим та-
кож є вміння концентруватися 
над завданнями, дотримуватись 
часових рамок їх виконання. Тре-
ба не забувати, що нас постійно 
оточують люди, ми соціально ак-
тивні професіонали, які інколи 
повинні бути і психологами, вста-
новлюючи контакти, аналізуючи 
мотиви і глибинні передумови 
виникнення проблеми. В подаль-

шому це розвивається як талант, 
навик, який формується з досві-
дом та завдяки щоденній праці 
над собою.

– Що треба для побудови 
в Україні дійсно демократич-
ної самоврядної організації 
адвокатури?

Насамперед, усвідомлення 
того, що це не той процес, який 
відбуватиметься послідовно сам 
по собі. Адвокатське самовря-
дування потрібне для того, щоб 
адвокати мали єдину платфор-
му для співпраці та захисту своїх 
прав. Інститут адвокатури нині 
потребує докорінних змін шля-
хом докладання спільних зусиль, 
оскільки, на мою думку, над ста-
новленням справжньої демокра-
тії в адвокатському самовряду-
ванні (на зразок британського 
чи американського) українська 
адвокатура працюватиме ще 
довго. 

По-перше, побудова справді 
демократичної самоврядної ор-
ганізації адвокатури неможлива 
без колективної участі усіх без 
виключення адвокатів. Кожний 
представник цієї професії пови-
нен зрозуміти, що він є членом 
особливої спільноти, що виконує 
надзвичайно важливу суспільну 
функцію – захисту прав та сво-
бод. І активна участь кожного 
адвоката у житті цієї спільноти 
має критично важливе значення 
для її розвитку. А особливу ува-
гу заслуговує усвідомлення своєї 
належності до створення адвокат-
ського самоврядування, а отже і 
прийняття відповідних правил та 
принципів. 

По-друге, важливим чинни-
ком у цьому процесі є прагнення 
адвокатів до розвитку саме само-
врядування, а не виключно ста-
новлення власної кар’єри. Адво-
катське самоврядування існує для 
захисту, для обміну досвідом, для 
встановлення однакових для усіх 
правил та підвищення загального 
професійного рівня. Це той ін-
ститут, який повинен працювати 
за принципом великої сім’ї – ко-

жен має відчувати водночас і під-
тримку, і захист, і усвідомлювати, 
що його робота та взаємодія з ін-
шими фахівцями перебуває під 
особливим наглядом.  

– Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

Насправді, я щиро вірю в її 
успішне майбутнє. Сьогодні ми 
стоїмо на порозі великих змін. 
Переконаний, що надання пра-
ва на представництво в суді ви-
ключно адвокатам суттєво змі-
нить адвокатуру в найближчому 
майбутньому. 

По-перше, впевнений, що  роз-
виток інституту адвокатури отри-
має новий імпульс завдяки новим 
членам нашої чисельної команди. 
До проведення реформи багато 
юристів не вбачали необхідності 
у отриманні свідоцтва про право 
на зайняття адвокатською діяль-
ністю, однак скоро ця ситуація 
докорінно зміниться і кількість 
бажаючих зростатиме з часом. Це 
означатиме не лише розвиток ад-
вокатури в цілому, а й посилення 
гарантій надання якісної, квалі-
фікованої правової допомоги в 
Україні.

По-друге, у адвокатській про-
фесії змінюються акценти. Ще 
ніколи професія не була так по-
пулярна серед молоді, яка має 
бажання реалізувати себе на цій 
тернистій ниві. Зростання кіль-
кості молодих спеціалістів склад-
но не помітити, як і їх бажання 
працювати та досягати нових ви-
сот. Думаю, що саме молодь буде 
рушієм розвитку адвокатського 
самоврядування в Україні. Пра-
цюючи з молодими фахівцями, 
я часто бачу їх щире прагнен-
ня до якісних змін у становленні 
адвокатури, підвищення рівня 
надання послуг в цілому та вихо-
ду на той рівень, що дасть змогу 
скласти гідну конкуренцію по-
рівняно з західними фахівцями. 
Молодь цікавиться новими напря-
мами, вивчає іноземний досвід – 
саме за нею майбутнє, і я щиро 
вірю, що це майбутнє буде навіть 
кращим, ніж ми того очікуємо.  
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16 вересня 2016 року в Premier 
Hotel Rus відбувся VI Щорічний 
осінній форум Асоціації адвока-
тів України «Адвокатура України. 
Формула Успіху».

Метою Форуму було:
• визначення перспектив ін-

ституту адвокатури на найближчі 
5 років;

• створення платформи для от-
римання знань про останні тенден-
ції в сфері юридичного бізнесу;

• поглиблення знань учасників 
Форуму про юридичний маркетинг 
та самопросування.

З вітальними промовами, які на-
дихнули учасників Форуму, висту-
пив Президент Асоціації адвокатів 
України, адвокат, керуючий парт-
нер «Oleh Rachuk Law firm», Олег 
Рачук та голова Наглядової Ради 
ААУ, адвокат, керуючий партнер 
«Dmitrieva & Partners», Голова Ор-
ганізаційного комітету форуму 
Ольга Дмитрієва.

Першу панельну дискусію від-
крив модератор Яна Білицька, по-
мічник адвоката АБ «Каменського». 

Своїми поглядами на питання 
застосування світових комунікацій-
них трендів в юридичному бізнесі 
поділилася Ірина Золотаревич – 
директор WCFDavos Kyiv і ексклю-
зивний представник WCFDavos в 
Києві, член глобального  комітету 
WCFDavos, співзасновник Асоціа-
ції WCFDavos, директор PR&GR 
практики AGAMA Comutications. 
Ірина Золотаревич наголосила, що 
digital revolution активно впливає 

на зміну суспільних відносин. Тех-
нології розвиваються і майбутнє 
бізнесу, в тому числі і юридичного, 
за штучним інтелектом, що потре-
бує належного правового регулю-
вання та встановлення відповідних 
етичних правил поводження з «но-
вими» учасниками. Також пані Іри-
на описала особливості зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій, вказала 
на зниження із боку аудиторії дові-
ри до телебачення у порівнянні із 
соціальними медіа, а також пояс-
нила важливість зворотного зв’язку 
аудиторії. 

Тімур Бондарєв, адвокат, керу-
ючий партнер АО «Arzinger» розпо-
вів про останні тенденції юридично-
го бізнесу, основними з яких є: курс 
на скорочення витрат на зовнішніх 
консультантів, перехід до альтер-
нативних схем винагороди юрис-
тів (фіксованої ставки), відсутність 
потреби у юридичних послугах у 
зв’язку із автоматизацією більшості 
сервісів, фокус на агресивне про-
сування юридичних послуг, збіль-
шення бюджетів для маркетингу. 
Пан Тімур визначив, за якими юри-
дичними практиками майбутнє – 
це антимонопольне, кримінальне, 
податкове право та судові спори. 
Основними індустріями, які в май-
бутньому будуть визначати юри-
дичний бізнес – IT-технології, сіль-
ське господарство, фармацевтика, 
енергетика. 

У своїй промові Станіслав 
Скрипник, адвокат, виконавчий 
партнер ЮФ «Лавринович і парт-

нери», доповів стосовно сучасного 
стану юридичного бізнесу та визна-
чив, що найбільш затребуваними 
на українському ринку будуть такі 
практики: кримінальне право, за-
хист в сфері бізнесу/активів (неру-
хомість), у сфері комплаєнс-контро-
лю, у сфері відносин із фінансовими 
установами та управління бізне-
сом. Наразі, зростає роль практики 
«приватних» клієнтів або «сімейних 
офісів» і медіації, як заміни судово-
го процесу. 

На завершення першої сесії 
учасники форму мали можливість 
ознайомитися з Презентацією но-
вого продуку від компанії «Ліга: 
Закон» «Хмарні рішення та онлайн 
сервіси для оптимізації бізнес-про-
цесів» від Тетяни Безкровної, керів-
ника відділу продажів юридичного 
напрямку «Ліга: Закон», зокрема, 
був презентований новий додаток 
платформи «CONTR AGENT» - си-
стема моніторингу контрагентів.

Друга сесія «Нематеріальні ак-
тиви адвоката: репутація, етика, ко-
мунікації» проходила у двох залах 
паралельно. Модератором сесії № 
2 у (залі 1) був Микола Пашинський, 
член правління ААУ, керуючий 
партнер АО «Фортіс». 

Дмитро Александров, керуючий 
партнер «Alexandrov&Partners», 
адвокат, Віце-президент з питань 
інвестування ICC Ukraine, поді-
лився власним досвідом стосовно 
становлення бренду «Alexandrov& 
Partners». Пан Дмитро зазначив, 
що основними складовими бренду 

ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ VI ЩОРІЧНИЙ ОСІННІЙ ФОРУМ ААУ 
«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ. ФОРМУЛА УСПІХУ»
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є якісний результат та емоційний 
комфорт. На закінчення виступу 
адвокат вказав, що слово «бренд» по-
ходить від давньо-скандинавського 
«запали вогонь» і побажав запалюва-
ти зірки усім присутнім. 

Продовжила сесію Циснамі Ва-
садзе – експерт з маркетингу та 
комунікацій, розкривши основні 
принципи маркетингу у сфері по-
слуг, ризики у юридичній сфері та 
проблему керування репутацією.

Наступний доповідач, Вікто-
рія Єсауленко, директор з марке-
тингу юридичної фірми «Астерс», 
продемонструвала учасникам фо-
руму, що основою корпоративно-
го успіху є внутрішні комунікації. 
Пані Вікторія звернула увагу на 
важливу роль працівника у досяг-
ненні бажаного результату підпри-
ємством та способи організації вну-
трішньої комунікації 

Сергій Гайдачук, президент і за-
сновник CEO club Ukraine, виступив 
із темою «Зв’язки як особистий ка-
пітал, або результативний нетвор-
кінг». Основною тезою теми була 
цитата: «Наши возможности – это 
возможности людей, которых мы 
знаем». Доповідач поділився досві-
дом як побудувати сильне середо-
вище зв’язків.

Завершила сесію експерт Юлія 
Курило, адвокат, член Правління 
ААУ, партнер АО «SK Group».

Сесія, яка проходила в Залі №2 
була не менш цікавою та пізнаваль-
ною. Метою цієї сесії стало дослі-
дження того, за якими критеріями 
клієнт обирає адвоката, тобто «ад-
вокати очима клієнтів». 

Зокрема, Михайло Третьяков, 
керівник управління правового за-
безпечення Socar Energy Ukraine, в 
доповіді, якої юридичної допомоги 

потребує зараз бізнес, розповів про 
основні тенденції в юридичному 
бізнесі, чому великим компаніям 
невигідно тримати in-house – юрис-
тів і чому вони звертаються до юри-
дичних фірм. Також зауважив, що 
«…Юридична компанія має праг-
нути до того, щоб не вона бігала за 
бізнесменами, а вони за нею…». 

В своїй наступній доповіді ди-
ректор юридичного департаменту 
ГК «New products group» Олександр 
Петриченко розповів за якими кри-
теріями клієнти обирають зовніш-
ніх юристів. Також зазначив, що ад-
вокатам важливо якісно виконувати 
свою роботу і дотримуватись цілей 
співробітництва з клієнтом, оскіль-
ки репутацію адвоката можна буду-
вати довго, а втратити – швидко. 

Дмитро Таранчук, керівник 
юридичного департаменту ПАТ 
«Фармак», виділив в своїй промо-
ві основні вимоги до юридичного 
сервісу, а саме: якість, експертність, 
результативність, бюджетність та 
конфіденційність. Саме ці вимоги і 
є ключовими для адвоката, якщо він 
хоче бути успішним.

Завершила сесію Ольга Дмитрі-
єва, адвокат, керуючий партнер 
«Dmitrieva & Partners». Пані Ольга 
поділилася досвідом про основні 
правила взаємодії внутрішніх юрис-
тів компанії з так званими юриста-
ми in – house. Також було визначено 
основні умови вдалої співпраці між 
адвокатом та клієнтом. Перш за все, 
адвокат та клієнт мають довіряти 
один одному, а також їм необхідно 
повністю домовитись про цілі співп-
раці, ризики, результат, тощо. 

Під час сесії 3 (зал 1) із назвою 
«Юридичний PR очима ЗМІ» , мо-
дератором якої був Герман Тасліць-
кий, керуючий партнер юридичної 

компанії «Правозахист України», 
учасники форуму почули цікаві 
практичні рекомендації щодо взає-
модії адвокатури і ЗМІ на шляху до 
успіху від Сергія Савченка, адвока-
та, головного редактор порталу 
«Юридична практика».

Про вимоги до юриста та мож-
ливість участі в телепередачах 
як експерта виступили Сабіна 
Абляєва, начальник  відділу зв’язків 
з громадськістю та пресою каналу 
«Україна», та Юрій Сугак, головний 
редактор каналу «Україна». 

Головний редактор «Forbes 
Україна» Євген Шпитко перед 
присутніми виступив із темою 
«Юристи та ЗМІ – для чого потріб-
на співпраця».

Змістовним та експресивним 
був виступ Дмитра Раімова, по-
літтехнолога, PR-стратега, засно-
вника Вільної школи журналістики, 
щодо PR та маркетингу для юристів 
і адвокатів у випадку, коли «говори-
ти нічого не можна». Пан Дмитро 
поділився власним досвідом щодо 
ефективних способів маркетингу та 
зауважив особливосі взаємодії прав-
ників із журналістами.

Учасники форуму скористали-
ся нагодою поспілкуватися із пред-
ставниками ЗМІ та активно обгово-
рювали зазначені теми. У цей час у 
Залі 2 говорили про просування ад-
вокатів – самозайнятих осіб. Експер-
ти поділились з адвокатами влас-
ним досвідом PR та розкручування 
своєї компанії або свого імені. 

Зокрема, фахівцем з маркетин-
гу і PR, керівником маркетинго-
вого агентства «Lipsky Marketing 
Group», Олександром Липським 
було визначено Топ-10 рекоменда-
цій адвокату для самопросування, 
серед яких, наявність визначених 
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практик та спеціалізацій, сервіс ад-
воката, наявність веб-сайту і сторін-
ки в Facebook, публікації в ділових 
виданнях, публічні виступи та інші 
рекомендації.

Керуючий партнер ЮФ «Про-
фіт – Консул» та групи американ-
ських компаній  «WRK – Сonsult», 
засновник «Школи юрмаркетингу» 
та Академії консалтингового біз-
несу, Олексій Кравченко, закликав 
юристів продавати не свої послуги, 
а свою експертність. Пан Олексій 
зауважив, що тільки юрист може 
стати хорошим маркетологом в 
сфері юридичного бізнесу і визна-
чив основні напрямки діяльності 
юриста-маркетолога. Це визначен-
ня спеціалізацій і практик для ад-
воката, аватар або його бачення клі-
єнтом, контент соціальних мереж та 
сайтів, написання статей, проведен-
ня семінарів, вебінарів, блогінг. 

Олег Бугай, підприємець, біз-
нес-тренер, засновник навчаль-
ного проекту «Академія бізнесу» 
розповів про наповнення сайту 
адвоката – самозайнятої особи або 
юридичної компанії. Пан Олег за-
уважив настільки соціальні мережі, 
а саме сторінки в Facebook, Linkedin, 
Instagram і їх наповнення є важли-
вими для просування адвоката. 

В своїй доповіді «Бізнес майбут-
нього: до чого готуватися вже сьо-
годні», Андрій Длігач, кандидат 
економічних наук, Генеральний ди-
ректор групи компаній «Advanter 
Group» зазначив, що «…Майбутнє – 
це не просто продовження мину-
лого..». Пан Андрій розповів, що 
юридичний бізнес розвивається, і в 
недалекому майбутньому викори-
стання новітніх технологій, зокре-
ма, роботів та дронів, буде щоден-
ною практикою. Проте незмінними 
залишаться співпраця та відкритість 
між адвокатом та клієнтом.

На завершення форуму учасни-
ки обговорили спроби дискредита-
ції професії адвоката у суспільстві. 
Модераторами четвертої сесії (зал 
1) були Денис Овчаров – партнер 
практики безпеки бізнесу АО «Юс-
кутум» та Ксенія Проконова – мо-
лодший партнер АО «Юскутум», 
активно дискутували з доповідача-

ми щодо спірних питань та допов-
нювали їхні виступи. 

Своїми думками щодо негатив-
них тенденцій порушення профе-
сійних прав адвокатів поділився 
Ігор Іванов, адвокат, член Ради 
адвокатів м. Києва. Пан Ігор на-
голосив на проблемі ототожнення 
адвоката з клієнтом та відповідній 
критиці суспільства, вказав на ряд 
процесуальних порушень під час 
обшуку адвоката та відповідаль-
ність осіб, які його здійснювали. 

Ілля Костін, парнер ЮК «Пра-
вовий Альянс», адвокат, доповнив 
попереднього доповідача, надав ста-
тистику порушень процесуальних 
дій щодо адвокатів з 2013-2016 рр., 
звернув увагу на збільшенні обшуків 
у адвокатів та зазначив як захистити 
себе, свої права та адвокатську таєм-
ницю в сучасних умовах. 

У продовження теми виступив 
адвокат, Голова Адвокатського 
об’єднання «Національна колегія 
адвокатів», Голова Київського об-
ласного відділення ААУ, Віталій 
Наум, який надав рекомендації 
щодо першочергових дії, коли до 
адвоката прийшли з обшуком, дії 
під час обшуку та після його завер-
шення. 

Тим часом у Залі 2 обговорюва-
ли тему «Оптимізація роботи адво-
ката/ЮФ: автоматизація процесів, 
персонал». Модератором сесії ви-
ступила Інна Мокіна, адвокат, Го-
лова Херсонського відділення ААУ, 
Голова Ради адвокатів Херсонської 
області.

Першим виступив Дмитро Га-
домський – адвокат, СЕО в Axon 
Partners на тему «Як упорядкувати 
хаос, не привертаючи уваги лікарів».

Олег Вдовичен – адвокат, ке-
руючий партнер АО «Вдовичен 
та партнери» детально розповів 
про аутсорсинг як спосіб оптимізації  
бізнес-процесів в юридичній компанії, 
вказав на сфери, які варто передати 
на аутсорсинг. Перш за все пан Олег 
наголосив, що аутсорсинг дозволяє 
юридичній компанії сфокусувати-
ся  на бізнес процесах, які приносять 
прибуток, однак одним із головних 
недоліків аутсорсингу є мала кількість 
важелів впливу на аутсорсера. 

Про безпечність хмарного сер-
вісу для адвокатської діяльності 
розповів Володимир Мельник – 
технічний директор, провайдер 
хмарних сервісів «Tucha.ua». Пан 
Володимир наголосив на можли-
вість шифрування даних, які збе-
рігаються у «хмарі», розповів про 
партнерські програми для адво-
катів провайдер хмарних сервісів 
«Tucha.ua».

Завершив форум своїм висту-
пом Віктор Валєєв доповіддю «Data 
center та Data room – що це таке та 
чим можуть бути користі для ад-
вокатів?». Пан Віктор розповів про 
останні новини технологій та про 
майбутнє із юристами-ботами та 
юристами-роботами.

Асоціація адвокатів України ви-
словлює слова подяки доповідачам, мо-
дераторам, учасникам, партнерам за-
ходу. Зокрема «Dmitrieva & Partners», 
АО «Вдовичен та партнери», АО 
«Юскутум», АО «Arzinger», АБ «Ка-
менського», «Академія бізнесу», «Шко-
ли юрмаркетингу», ЮК «Правозахист 
України», ЮК «Alexandrov&Partners»,  
ЮО «ФЕМІДА», ЮФ «Лавринович і 
партнери», АО «Фортіс», ЮК «Спра-
ва Честі», АБ «Олійник & партнери», 
Axon Partners за фінансову підтримку 
заходу. 
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14 червня 2016 року Верховною 
Радою України було прийнято 
Закон України № 1414-VIII «Про 
фінансову реструктуризацію» 
(далі по тексту - Закон про фінан-
сову реструктуризацію або Закон), 
який було підписано Президентом 
України та який вступає в силу з 19 
жовтня 2016 року.

Вищевказаний Закон було роз-
роблено з метою подолання нега-
тивних наслідків у фінансовому 
секторі, спричинених фінансови-
ми кризовими процесами в еко-
номіці України та на виконання 
зобов’язань української сторони 
перед міжнародними фінансови-
ми організаціями. Метою Закону 
про фінансову реструктуризацію  
є створення ефективного та дієво-
го механізму добровільної фінан-
сової реструктуризації боргів під-
приємств України та їх досудової 
санації.

Закон було розроблено за учас-
тю експертів Світового банку та 

Європейського банку реконструк-
ції та розвитку з урахуванням між-
народних стандартів та світового 
досвіду проведення фінансової ре-
структуризації.

Cлід відзначити, що даний За-
кон про фінансову реструктури-
зацію носить короткостроковий 
характер та планується, що він 
втратить чинність 19 жовтня 2019 
року, окрім змін до ч. 4 ст. 559 Ци-
вільного кодексу та змін до Законів 
України «Про банки і банківську 
діяльність», «Про іпотеку», «Про 
забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень». Такий ко-
роткий строк дії тривалістю в три 
роки з дати набрання ним чинно-
сті пояснюється тим, що цей строк, 
на думку авторів Закону, дозволить 
оцінити успішність проведення 
процедури фінансової реструк-
туризації в України та порівняти 
результати з досвідом інших кра-
їн. У разі отримання позитивних 
результатів строк дії цього Закону 
може бути продовжено. 

На думку авторів даного Зако-
ну, він надасть змогу поліпшити 
фінансово-господарську діяль-
ність боржників, що опинилися в 
скрутному фінансовому станови-
щі, шляхом реструктуризації їх за-
боргованості, забезпечить доступ 
боржників до фінансування для 
відновлення їх господарської діяль-
ності та буде сприяти забезпечен-
ню стабільності фінансової систе-
ми України.

Законом про фінансову рес-
труктуризацію передбачено на-
ступні новели, які на нашу думку, 
будуть цікавими як самим боржни-
кам, так і адвокатам, що здійсню-
ють надання правової допомоги 
під час проведення процедур фі-
нансової реструктуризації.

Законом встановлено, що фі-
нансова реструктуризація здійсню-
ється на основі договору. Зокрема, 
передбачено такі види договорів 
в рамках фінансової реструкту-
ризації боржників як: договір про 

відстрочку, договір - згода на рес-
труктуризацію та рамковий договір 
фінансової реструктуризації.

Договір про відстрочку - дого-
вір між боржником, залученими 
кредиторами та поручителями 
(за наявності) про період та умови 
утримання кредиторів від здійс-
нення дій щодо стягнення боргів 
з боржника та/або поручителів та 
звернення стягнення на предмет 
застави (іпотеки) у судовому або 
позасудовому порядку.

Договір – згода на реструктури-
зацію – це письмовий договір між 
боржником та залученим кредито-
ром, який є підставою для початку 
проведення процедури фінансової 
реструктуризації та містить арбіт-
ражну угоду.

Рамковий договір фінансової 
реструктуризації - договір між 
фінансовими установами про ко-
ординацію їхніх дій у процеду-
рі фінансової реструктуризації 
боржника.

Для підвищення ефективності 
розгляду спорів, що виникають під 
час процедури фінансової реструк-
туризації, Законом передбачено 
особливий порядок вирішення спо-
рів в арбітражі, а саме – створення 
арбітражного комітету, який буде 
призначати арбітрів зі списку, за-
твердженого спостережною радою. 
Спори будуть вирішуватися відпо-
відними арбітрами. Арбітражний 
процес буде регулюватися спеці-
альним арбітражним регламентом. 
При цьому, передбачено, що сто-
рони будуть укладати арбітражну 
угоду про передачу спорів, що ви-
никають під час проведення проце-
дури фінансової реструктуризації, 
до арбітражу згідно з арбітражним 
регламентом.

Цікавим є те, що згідно статті 
2 Закону про фінансову реструк-
туризацію  процедура фінансової 
реструктуризації застосовується 
до реструктуризації господарської 
діяльності та активів боржника, 
у тому числі тих, що розміщені за 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ФІНАНСОВУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ» – 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ БОРЖНИКІВ

Юлія СТУСЕНКО

Адвокат, Асоційований партнер 
АО «Скляренко, Сидоренко та 
партнери»
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межами України, і до грошового зо-
бов’язання боржника, включаючи 
таке, що виникло на підставі дого-
ворів, які регулюються іноземним 
законодавством.

Право на участь у процедурі 
фінансової реструктуризації згід-
но з Законом має боржник, який 
перебуває у критичному фінан-
совому стані, а його господарська 
діяльність може бути визнана пер-
спективною. При цьому, діяльність 
боржника визнається перспектив-
ною, якщо залучені кредитори під-
писали згоду на реструктуризацію.

Головна роль у процеду-
рі фінансової реструктуризації 
відводиться Законом кредито-
рам-фінансовим установам. Так, у 
даній процедурі мають право бра-
ти участь фінансові установи, які є 
кредиторами боржника. Кредито-
ри – не фінансові установи мають 
право брати участь у процедурі 
фінансової реструктуризації, якщо 
у такій процедурі бере участь при-
наймні одна фінансова установа, 
що не є пов’язаною з боржником 
особою.

Процедура фінансової реструк-
туризації проводиться без звернен-
ня до суду шляхом переговорів між 
боржником, його пов’язаними осо-
бами та залученими кредиторами 
щодо реструктуризації грошових 
зобов’язань перед такими креди-
торами в порядку, передбаченому 
Законом.

Також, Законом про фінансову 
реструктуризацію  важлива роль 
відводиться таким державним фі-
нансовим установам як Національ-
ний банк та Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб.

Новелою є і те, що координаці-
йним органом з питань організації 
та проведення процедури фінансо-
вої реструктуризації Закон визна-
чає спостережну раду. Саме спосте-
режна рада утворює арбітражний 
комітет та затверджує арбітражний 
регламент. 

Відповідно до положень Зако-
ну міжвідомча спостережна рада 
включатиме представників Націо-
нального банку, Мінфіну, Мінеко-
номрозвитку України та Мін’юсту.

Сама процедура проведення 
арбітражу при проведенні фінан-
сової реструктуризації виписана в 
Законі та буде корисним інстру-
ментом юристам та адвокатам при 
веденні справ їх клієнтів в проце-
дурах фінансової реструктуриза-
ції. При цьому визначено, що на 
період дії Закону про фінансову 
реструктуризацію Закон Украї-
ни «Про міжнародний комерцій-
ний арбітраж» застосовується до 
процедури вирішення спорів в 
арбітражі, передбаченої Законом 
про фінансову реструктуризацію, 
незалежно від суб’єктного складу 
сторін.

Також, за аналогією з санацією, 
при проведенні фінансової рес-

труктуризації передбачено запро-
вадження мораторію з дня початку 
проведення процедури і загальним 
строком, що не може перевищува-
ти 180 днів.

Закон визначає, що сама про-
цедура фінансової реструктуриза-
ції здійснюється згідно плану рес-
труктуризації, який розробляється 
боржником разом із кредиторами 
і затверджується на зборах залуче-
них кредиторів.

В цілому, аналізуючи саму про-
цедуру здійснення фінансової ре-
структуризації, вбачається багато 
спільного із процедурою санації 
боржника, передбаченої Законом 
України від 14.05.1992 № 2343-XII 
«Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його 
банкрутом».

Підсумовуючи, відзначу, що 
процедура фінансової реструкту-
ризації має стати дієвим та ефек-
тивним механізмом підтримки 
господарської діяльності перспек-
тивних боржників, що знаходяться 
у стані фінансової кризи у зв’язку 
із тими економічними та політич-
ними чинниками, що зараз мають 
місце в Україні, і особливо може 
стати вагомою підтримкою під-
приємств, що втратили активи 
або припинили діяльність в зоні 
АТО та/або на непідконтрольних 
Україні і тимчасово окупованих 
територіях. 

КМА ААУ

З метою розвитку інституту Ад-
вокатури Асоціація адвокатів Украї-
ни та Клуб майбутніх адвокатів ААУ 
було проведено вже VІ Школу 
кар’єрного росту майбутнього адво-
ката, яка відбулась 01 жовтня 2016 
року в НПУ імені М.П. Драгоманова.

На початку заходу, Президент 
Клубу майбутніх адвокатів ААУ, 
член Правління ААУ, к.ю.н., адво-
кат Леся Дубчак привітала всіх 
учасників та дала поради і настано-
ви для молодого покоління, стосов-
но особливостей роботи в сучасному 

ВІДБУЛАСЬ VІ ШКОЛА КАР’ЄРНОГО РОСТУ 
МАЙБУТНЬОГО АДВОКАТА
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юридичному бізнесі. Також пані 
Леся Дубчак підбадьорила молоде 
покоління, відмітивши: «що всі хто 
присутні, є гідними представника-
ми юридичного майбутнього нашої 
країни, бо навіть в вихідний день об-
рали шлях професійного розвитку».

Вивчення теорії за книжками, 
та реалізація норм на практиці – 
це різні речі, про це скаже будь- 
який досвідчений адвокат чи юрист 
практик. Тому головним завданням 
школи, було надання знань та роз-
криття присутнім секретів, методик 
і особливостей роботи професіо-
налів, саме з точки зору практики. 
Такій меті в повній мірі сприяла 
розмова у вигляді «запитання-від-
повіді». Де з одного боку молоді, ам-
біційні та цілеспрямовані юристи – 
початківці, студенти, з іншого – 
успішні, практикуючі адвокати.

В заході прийняли участь, в 
якості доповідачів одні з найкращих 
практиків та відомих теоретиків в 
юриспруденції – майстрів в своїй 
галузі, коли кожен встигає бути ак-
тивістом, громадським діячем та в 
певній мірі вчителем, виступаючи 
перед слухачами та навчаючи їх 
практичним моментам, нюансам 
роботи, що і відбувалось на VІ Шко-
лу кар’єрного росту майбутнього 
адвоката. За що їм велике, спасибі, 
від молодої спільноти майбутніх 
Адвокатів.

Першим виступив адвокат 
Ігор Свєтлічний поділився ін-
формацією, щодо особливостей 
в кримінальних проваджень, що 

вирішуються на підставі угод та у 
формі приватного обвинувачення. 
Де основною ідеєю виступу, була 
зміна кінцевої мети правосуддя, 
коли ціллю держави є не покаран-
ня винного, а відновлення поперед-
нього стану потерпілому. Іншими 
словами це новий спосіб реаліза-
ції норм кримінального процесу в 
Україні, але вже досить перевіре-
ний та втілений у життя багатьма 
Європейськими країнами, в яких 
вже відбувся перехід концепцій від 
«інквізиційного» до «відновлюваль-
ного правосуддя». Також доповідач 
звернув увагу на те, що не потріб-
но плутати поняття примирення 
потерпілого з винним (ст. 46 КК 
України) з угодами передбачени-
ми ст. 468 КПК України, де перша 
є як доповнення до глави 35 про-
цесуального кодексу, бо має певні 
обмеження стосовно тяжкості зло-
чину, на відміну від угод про при-
мирення, які є більш універсальним 
варіантом.

Наступним доповідачем, був 
Денис Овчаров, адвокат та Пар-
тнер практики безпеки бізнесу АО 
«Юскутум». Він розповів про роль 
адвоката під час допиту клієнта, 
зазначивши основні істини, серед 
яких: «не нашкодь своєму клієн-
ту». З цією думкою адвоката пого-
дились і наступні доповідачі. Для 
цього необхідно завжди готувати 
свого клієнта перед допитом, бо за-
порукою успішного допиту на 80 % 
є робота з клієнтом, опрацювання 
легенди та вироблення єдиної лінії 

поведінки. Тому, що б клієнт сам 
собі не нашкодив - необхідно позба-
вити його страху перед допитом, а 
для цього потрібна довіра між захис-
ником та клієнтом. З цього витікає 
друге правило – «найвищій рівень 
довіри між адвокатом та клієнтом». 
В протилежному випадку, клієнт 
адвоката може стати клієнтом слід-
чого. Таке трапляється, коли клієнт 
не до кінця впевнений в якісній ро-
боті свого адвоката. Так Денис Ов-
чаров впевнений, що рівень довіри 
прямо пропорціональний гонорару 
захисника, чим він вище тим більше 
клієнт довіряє. Також адвокат зазна-
чив, що у якісному та правильному 
перехресному допиті майбутнє всьо-
го процесу допиту, тому потрібно 
розвивати та удосконалювати свою 
майстерність перехресного допиту-
вання на практиці.

Актуальну тему обрав наступ-
ний спікер Володимир Клочков, ке-
руючий партнер АО «Клочков та 
партнери», Голова комітету ААУ 
з захисту прав адвокатів, про тиск 
на адвокатів в умовах сьогодення. 
Великою проблемою є ототожнення 
захисника з його клієнтом, у зв’язку 
з чим порушуються різного роду 
права адвоката та йде тотальна не 
довіра до адвоката з боку органів – 
опонентів. Це така правда, адже є не 
поодинокі випадки переслідуван-
ня адвокатів та у подальшому поз-
бавлення їх волі. Що б попередити 
такі дії Володимир Клочков дав ряд 
поряд, про те як захистити себе від 
можливих тисків та перевірок.

Перший блок завершила, своїм 
виступом Людмила Гриценко, адво-
кат та член Комітету ААУ з сімей-
ного права та майнових спорів, по-
говоривши про особливості участі 
адвоката у справах про ДТП, а саме 
в кримінальних та адміністратив-
них аспектах. Де радила завжди 
зберігати спокій, адже емоції тіль-
ки заважають, ДТП інших осіб для 
адвоката - це в першу черга тільки 
робота. Також Людмила Гриценко 
акцентувала увагу на правильно-
му зборі доказів на місці вчинен-
ня ДТП, де наголосила на правила 
фіксації, після вчинення ДТП. Та 
потрібно зайняти активну позицію 

КМА ААУ
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в спілкуванні зі слідчим та іншими 
учасниками ДТП, що є важливим 
моментом в такій категорії справ.

Після перерви на каву, з нови-
ми силами розпочалась друга сесія 
заходу, яку відкрив перший заступ-
ник директора координаційного 
центру з надання правової допомо-
ги Мирослав Лавренюк. Він розказав 
слухачам про юридичну кар’єру, в 
системі безоплатної правової допо-
моги, яка може стати гарною прак-
тикою для адвокатів початківців. 
Також спікер наголосив на тому, що 
для гарного старту в роботі потріб-
но мати певну базу клієнтів, буди 
активним та розвиватись в напрям-
ку відкритого спілкуванні, брати 
участь у відкритих платформах, 
майданчиках – з метою обміну ціка-
вою інформацією.

Станіслав Батрин та Михайло 
Джалапін, керівник та заступник 
керівника проекту «Відкритий 
Суд», відповіли таке важливе запи-
тання: «Як досягти успіху у юри-
дичній кар’єрі або нові можливості 
для молодих юристів?». Наші до-
повідачі вважають, що запорукою 
успіху для початківців – це досвід, 
який на початку, добре отримува-
ти з не важких юридичних справ. 
Також спікери дали поради щодо 
працевлаштування та співбесід. На 
останніх потрібно говорити щиро, 
бути собою та не боятись відстоюва-
ти свої інтереси. Такі настанови осо-
бливо зацікавили молодих слухачів.

Далі зі своєю доповіддю про 
психологію клієнта виступила Юлія 
Курило, адвокат та партнер АО 
«СК Груп», розкривши секрет, чого 
ж саме хочу клієнти від своїх ад-
вокатів?! Юлія Курило говорить, 
що ідеальним клієнтом може бути 
тільки задоволений клієнт. Саме 
тому потрібно вивчати та знати про 
нього як можна більше інформації. 
Адже буди в курсі всіх справ – це 
головна роль адвоката, так вважає 
наш доповідач. Наголосила Юлія 
Курило також на такому важливому 
моменті, як наявність однієї точки 
входу і виходу інформації, а також 
про те, що можна і потрібно «управ-
ляти очікуваннями свого клієнта».

Адвокат та тренер-кон-

сультант Освітнього простору 
«Exemplum» Світлана Мороз підве-
ла підсумок другої сесії розповідаю-
чи про психологію клієнта. Адвокат 
порадила поводитись з клієнтом, 
орієнтуючись на психологічні 
аспекти, а саме на «типаж клієнта». 
За своїм досвідом наш експерт ви-
ділив такі типажі: агресивний, 
вимогливий, не відповідальний, 
брехливий, ро зговірливий, той що 
у всьому сумнівається, капризні та 
інші де з кожним потрібно обирати 
свій підхід у спілкування для досяг-
нення максимальних результатів.

Адвокат, керуючий партнер 
ЮК «Закон перемоги» та керів-
ник комітету ААУ з банківського 
права Марина Саєнко дуже цікаво 
розповіла про медіацію, бізнес-ом-
будсмена та про інші способи вирі-
шення спорів, як нові інструменти 
для підвищення ефективності біз-
несу. На підтвердження своєї дум-
ки, говорила про таку статистику: 
середня тривалість судового про-
цесу 2 роки, відсоток виконаних рі-
шень приблизно 10%, а загалом 80% 
справ можна вирішити у досудово-
му порядку. Тому зараз потрібно 
інтенсивно займатись розвитком ін-
ституту медіації.

Яскравим завершенням VІ Шко-
ла кар’єрного росту майбутнього 
адвоката, став виступ Ібрагіма Та-
тієва, адвоката та засновника 
юридичної аритмології, який гово-
рив про адвокатське айкідо: 12 важ-
ливих заповідей. Що ж таке юри-
дична аритмологія? Це механізм 

психологічних процесів, система-
тичних заходів, що здійснює адво-
кат чи інші особи в умовах корупції, 
так повідомив нам доповідач про 
цей термін. І він порадив навчитись 
працювати в таких тяжких умовах 
сьогодення. З цього виходить З-й 
закон Татієва, який говорить про 
те, що уміння добре працювати не 
завжди дорівнює високому рівню 
оплати праці, що є жорстокими ре-
аліями буденності. Також Ібрагім 
Татієв розказав своє бачення спра-
ведливості, на його думку справед-
ливість, то є найбільший міф. І з її іс-
нування він міг би погодитись, якщо 
покарання за часом могло б переду-
вати злочину, така ось філософська 
позиція. Підсумком виступу Ібра-
гіма Татієва, стала його цитата, яку 
можна брати за життєве кредо: «Як 
що душа каже «так», це може бути 
помилковим або правильним, якщо 
ж душа каже «ні», тоді цього точно 
не потрібно робити».

 На завершення заходу організа-
тори підбили підсумки урочистим 
врученням Сертифікатів про участь 
у заході та розіграли подарунки від 
освітнього проекту «Exemplum». З 
заключним словом виступила Леся 
Дубчак, побажавши всім успіхів, 
процвітання та нових зустрічей вже 
на майбутніх Школах. 

Асоціація адвокатів України вис-
ловлює щиру подяку Адвокатському 
об’єднанню «OLEH RACHUK LAW 
FIRM» Адвокатському об’єднанню 
«JUSCUTUM» за фінансову підтрим-
ку заходу. 
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Іпотека як вид забезпечення 
виконання зобов’язання є досить 
розповсюдженим правовим інстру-
ментом у всьому світі, зокрема, у 
сфері кредитних правовідносин. 
Натомість особливості правового 
регулювання іпотеки повсякчас ви-
кликає багато запитань в частині 
єдиного уніфікованого тлумачення 
тієї чи іншої правової норми, що 
пов’язано з необхідністю застосу-
вання спеціального законодавства 
у сфері іпотеки у взаємозв’язку з 
іншими правовими актами, що мо-
жуть конкурувати між собою.

В цій статті спробуємо розібра-
тись з особливо актуальним остан-
нім часом питанням виселення з 
житлового приміщення, що є пред-
метом іпотеки, з урахуванням норм 
не лише спеціального закону «Про 
іпотеку», але й Житлового кодексу 
Української РСР.

За правилами ст.40 Закону 
України «Про іпотеку» звернення 
стягнення на передані в іпотеку 
житловий будинок чи житлове при-
міщення є підставою для виселення 
всіх мешканців, за винятком най-

мачів та членів їх сімей. Виселення  
проводиться  у порядку, встановле-
ному законом. Якщо мешканці не 
звільняють житловий будинок або 
житлове приміщення у встановле-
ний або інший погоджений сто-
ронами строк добровільно, їх при-
мусове виселення здійснюється на 
підставі рішення суду.

З 01 січня 2004 року у зв’язку з на-
бранням чинності Законом України 
«Про іпотеку» цим же законом Розді-
лом VI «Прикінцеві положення» були 
внесені зміни до Житлового кодексу 
Української РСР, зокрема, ч.2 ст.109 
викладена в наступній редакції: 
«Громадянам, яких виселяють з жи-
лих приміщень, одночасно надається 
інше постійне жиле приміщення, за 
винятком виселення громадян при 
зверненні стягнення на жилі примі-
щення, що були придбані ними за 
рахунок кредиту (позики) банку чи 
іншої особи, повернення якого забез-
печене іпотекою відповідного жило-
го приміщення. Жиле приміщення, 
що надається виселюваному, повин-
но бути зазначено в рішенні суду або 
постанові прокурора».

Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих 
актів України щодо врегулюван-
ня відносин між кредиторами та 
споживачами фінансових послуг», 
що набув чинності 16.10.2011 року, 
друге речення ч.2 ст.109 ЖК УРСР 
викладено в такій редакції: «Постій-
не жиле приміщення, що надається 
особі, яку виселяють, повинно бути 
зазначено в рішенні суду».

Таким чином, частина друга 
статті 109 ЖК УРСР установлює за-
гальне правило про неможливість 
виселення громадян без надання 
іншого жилого приміщення. Як 
виняток, допускається виселення 
громадян без надання іншого жи-
лого приміщення при зверненні 
стягнення на жиле приміщення, що 
було придбане громадянином за 
рахунок кредиту, повернення якого 
забезпечене іпотекою цього жилого 
приміщення.

Аналіз зазначених правових 
норм дає підстави для висновку про 
те, що під час ухвалення судового 
рішення про виселення мешканців 
на підставі частини другої статті 39 
Закону України «Про іпотеку» під-
лягають застосуванню як положен-
ня статті 40 цього Закону, так і нор-
ма статті 109 ЖК УРСР.

Отже, за змістом цих норм осо-
бам, яких виселяють із жилого бу-
динку (жилого приміщення), що є 
предметом іпотеки, у зв’язку зі звер-
ненням стягнення на предмет іпо-
теки, інше постійне житло надаєть-
ся тільки в тому разі, коли іпотечне 
житло було придбане не за рахунок 
кредиту, забезпеченого іпотекою 
цього житла.

Відповідна правова позиція 
міститься і в постановах Верхов-
ного Суду України від 09 вересня 
2015 року у справі № 6-455цс15, від 
25 листопада 2015 року у справі № 
6-1061цс15 та від 3 лютого 2016 року 
у справі № 6-1449цс15, яка з огляду 
на положення ст.360-7 ЦПК Украї-
ни має враховуватися іншими суда-
ми загальної юрисдикції при засто-
суванні таких норм права.

Втім, не дивлячись на офіцій-
ні роз’яснення, надані Верховим 
Судом України, відкритим зали-
шається питання про те, в якому 
порядку і за яким регламентом 
особі має бути надане інше постій-
не житло замість того, з якого вона 
підлягає виселенню.

За приписами п.6 ч.1 ст.15 ЖК 
УРСР виконавчі комітети район-
них, міських, районних у містах 
Рад народних депутатів у межах і в 
порядку, встановлених законодав-
ством Союзу РСР, цим Кодексом 
та іншими актами законодавства 
Української РСР, на території райо-
ну, міста, району в місті приймають 
рішення про надання жилих примі-
щень у будинках житлового фонду 
місцевої Ради.

Разом з тим, діюче законодав-
ство не встановлює обов’язку іпоте-
кодержателя звертатись до органів 

Марія ГИРЯ

Адвокат
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місцевого самоврядування з метою 
забезпечення іпотекодавця іншим 
житловим приміщенням на заміну 
того, з якого він підлягає виселенню. 

При розв’язанні цього питання 
в судовому порядку суд також не 
повноважний забезпечувати відпо-
відача-іпотекодавця житловою пло-
щею, а останній, в свою чергу, може 
звернутись до виконавчого комітету 
із заявою про надання йому іншо-
го житлового приміщення, проте 
такі дії є правом іпотекодавця, а не 
обов’язком, яке він може реалізува-
ти, а може і утриматись від цього.

Наразі судова практика свідчить 
про те, що іпотекодавці, враховую-
чи певну законодавчу неузгодже-
ність, використовують описану 
вище ситуацію на свою користь і з 
відповідною заявою до органу міс-
цевого самоврядування не зверта-
ються, аби позбавити суд можливо-
сті винести позитивне рішення про 
їхнє виселення з іпотечного майна.

З іншого боку, і сам іпотекодер-
жатель не вправі ініціювати подан-
ня заяви до виконавчого комітету 
місцевої ради за місцем мешкання 
іпотекодавця з вимогою про на-
дання останньому іншого житло-
вого приміщення замість того, що 

підлягає вилученню, оскільки іпо-
текодержатель в даному разі не є 
суб’єктом звернення, і відповідних 
повноважень на представлення ін-
тересів іпотекодавця в органі місце-
вого самоврядування в цій частині 
не має.

Нагадаємо, що без надання суду 
інформації про забезпечення іпоте-
кодавця іншим житлом суд не має 
права задовольнити позов іпотеко-
держателя про його виселення, на-
віть якщо з усіх інших підстав він є 
повністю обґрунтованим.

При цьому слід зауважити, що 
цивільне судочинство здійснюється 
на засадах змагальності сторін (ч.1 
ст.10 Цивільного процесуального 
кодексу України), і суд розглядає 
цивільні справи не інакше як за 
зверненням фізичних чи юридич-
них осіб, поданим відповідно до 
цього Кодексу, в межах заявлених 
ними вимог і на підставі доказів сто-
рін та інших осіб, які беруть участь 
у справі; особа, яка бере участь у 
справі, розпоряджається своїми пра-
вами щодо предмета спору на влас-
ний розсуд (ч.1, ч.2 ст.11 Цивільного 
процесуального кодексу України).

Таким чином, іпотекодержате-
лю, який ініціює до суду позов про 

виселення іпотекодавця, доцільно 
залучати до участі у справі як третю 
особу на боці відповідача без само-
стійних вимог щодо предмета спо-
ру виконавчий комітет відповідної 
ради за місцем реєстрації відпові-
дача, клопотати перед судом про 
витребування доказів щодо наяв-
ного резервного житлового фонду, 
наполягати на роз’ясненні судом 
відповідачу його права на звер-
нення до відповідного виконавчо-
го комітету із заявою про надання 
в його користування придатного 
до проживання житлового примі-
щення відповідно до регламенту, 
встановленого діючим житловим 
законодавством. 

Очевидно, що вчинення зазна-
чених процесуальних дій не може 
гарантувати ухвалення позитив-
ного рішення на користь іпотеко-
держателя, проте сприятиме більш 
об’єктивному та всебічному роз-
гляду справи зазначеної категорії, 
надасть суду можливість ретельно 
перевірити дотримання житлових 
прав та інтересів іпотекодавця, які 
є конституційно гарантованими, 
відповідно, основоположними, і 
не можуть нехтуватись судом ні за 
яких обставин. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:  
«НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї: ЯК ЗАХИСТИТИСЯ?»

06 жовтня 2016 року відбувся 
Круглий стіл на тему: «Насильство 
в сім’ї: як захиститися?», організо-
ваний Комітетом сімейного права 
Асоціації адвокатів України, На-
ціональною асоціацією адвокатів 
України, Офісом Уповноваженого 
Президента України з прав дитини, 
Державним університетом інфра-
структури та технологій і Центром 
сімейно-правових досліджень. Захід 
зібрав адвокатів-практиків, науков-
ців, правозахисників, представників 
органів державної влади, медіаторів 
і психологів, які обговорили різнома-
нітні аспекти проблеми насильства 
в сім’ї, обмінялися досвідом і прак-
тичними порадами щодо можливих 
шляхів виходу з критичних ситуацій.

Роботу Круглого столу розпо-
чала його модератор – Поєдинок 

Ольга Романівна, адвокат, к.ю.н., 
докторант кафедри міжнародно-
го права Інституту міжнародних 
відносин Київського національного 
університету ім. Т. Шевченка, член 
Ради Комітету сімейного права 
Асоціації адвокатів України, член 
Правління Центру сімейно-правових 
досліджень, яка, не зупиняючись че-
рез його очевидність на питанні про 
актуальність теми заходу, передала 
слово Ромовській Зориславі Василів-
ні, д.ю.н., проф., професору кафедри 
інтелектуальної власності, інфор-
маційного та корпоративного права 
Львівського національного універ-
ситету ім. Івана Франка, Почесно-
му професору Академії адвокатури 
України, Заслуженому юристу Укра-
їни, автору Сімейного кодексу Укра-
їни. Пані Зорислава звернула увагу 

на те, що саме Україна була першою 
європейською державою, яка на зако-
нодавчому рівні заборонила фізичне 
насильство, здійснюване батьками по 
відношенню до власної дитини. Така 
заборона закріплена у частині сьомій 
ст. 150 Сімейного кодексу України: 
«Забороняються фізичні покарання 



14 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

дитини батьками, а також застосу-
вання ними інших видів покарань, 
які принижують людську гідність 
дитини». Утім, практична реалізація 
законодавчих приписів пов’язана з 
численними проблемами, і цю тему 
продовжив Уповноважений Прези-
дента України з прав дитини Куле-
ба Микола Миколайович, який навів 
приклади сімей, що досі потерпають 
від дій агресорів, незважаючи на 
численні звернення до правоохорон-
них органів і судові рішення, які на-
брали законної сили. Крім того, пан 
Кулеба детально розповів про діяль-
ність міжвідомчої робочої групи, яка 
працює над питаннями ратифікації 
Україною Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосов-
но жінок і домашньому насильству 
та боротьбу із цими явищами (далі 
– Стамбульська конвенція), а також 
приведення українського законодав-
ства у відповідність до її вимог.

Про специфіку ж наявного пра-
вового регулювання питань насиль-
ства в сім’ї учасникам Круглого сто-
лу розповіла Блага Алла Борисівна, 
д.ю.н, доцент, професор кафедри 
цивільного та кримінального права 
і процесу Чорноморського національ-
ного університету ім. Петра Моги-
ли, яка у своїй детальній презентації 
розкрила законодавче визначення 
насильства в сім’ї (яке може бути фі-
зичним, сексуальним, психологічним 
та/або економічним), надала перелік 
нормативно-правових актів, які діють 
у цій сфері, та прокоментувала їхній 
зміст і особливості, які повинні бути 
враховані адвокатами в їхній роботі. 
Серед іншого, пані Блага звернула 
увагу на відмінні підходи до тлума-
чення терміна «член сім’ї», згадавши 

при цьому рішення Конституційно-
го Суду України від 03.06.1999 р. № 
5-рп/99. Крім того, Алла Борисівна 
описала систему спеціальних заходів 
із попередження насильства в сім’ї, а 
також види відповідальності за від-
повідні діяння: сімейно-правову, ци-
вільно-правову, адміністративну та 
кримінальну відповідальність.

Наступним доповідачем став 
Зейкан Ярослав Павлович, адвокат, 
Голова комітету законотворчих 
ініціатив з питань адвокатської ді-
яльності при Національній асоціації 
адвокатів України, який розкрив своє 
бачення особливостей роботи адвока-
та у справах, що включають насильство 
в сім’ї. Передусім, Ярослав Павлович 
наголосив на необхідності всесторон-
нього дослідження цієї теми, оскільки 
адвокати повинні бути готовими як 
до відстоювання інтересів жертви, так 
і до захисту кривдника. Враховуючи 
специфіку ситуацій домашнього на-
сильства, він порекомендував колегам 
шукати розумний баланс між інтере-
сами клієнта та етичними нормами, 
вдаватися до позасудових засобів вирі-
шення конфліктів (зокрема, до медіа-
ції), ініціювати проведення закритих 
судових засідань, щоб захистити пра-
во клієнта на повагу до приватного 
і сімейного життя, ретельно шукати 
помилки, яких припускаються орга-
ни слідства, та обертати їх на користь 
свого клієнта, наполягати на вступно-
му слові захисника, право на яке виво-
диться зі ст.ст. 20 і 22 Кримінального 
процесуального кодексу України, а 
також бути обережними у спілкуванні 
з засобами масової інформації через 
небезпеку викривлення фактів.

На особливостях захисту інте-
ресів жертв домашнього насильства 

зосередила увагу Легенька Марина 
Миколаївна, адвокат, директор де-
партаменту правової, соціальної 
та гуманітарної допомоги ГО «Ла 
Страда – Україна». Вона надала ряд 
практичних порад на випадок ситу-
ацій, коли насильство відбувається 
чи відбулося. Зокрема, Марина Ми-
колаївна розповіла про національну 
«гарячу лінію» з попередження до-
машнього насильства, торгівлі людь-
ми та гендерної дискримінації (0 800 
500 335 або 386 – короткий номер з 
мобільного), за допомогою якої жер-
тва насильства може одержати психо-
логічну допомогу та/або консульта-
цію юриста. Крім того, пані Легенька 
звернула увагу на проблеми, з якими 
їй доводиться стикатися в процесі ро-
боти з жертвами насильства. Серед 
таких проблем – збільшення розміру 
судового збору, низька ефективність 
захисних приписів, а також те, що 
українські жінки часто не ідентифі-
кують себе як жертв сексуального 
насильства у випадках, якщо такі дії 
вчиняє чоловік, із яким жінка перебу-
ває у зареєстрованому шлюбі. 

Цей виступ викликав жваву дис-
кусію довкола поняття «віктимної 
поведінки», яке хоч і зникло з укра-
їнського законодавства у 2006 році, 
але нерідко продовжує застосовува-
тись на практиці для виправдання 
дій кривдників. Крім того, було об-
говорено необхідність заміни засто-
совуваної в Україні концепції «ста-
тевої зрілості» на концепцію «віку 
сексуальної згоди», яка міститься в 
Конвенції Ради Європи про захист 
дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства. У контексті 
захисту дітей від домашнього насиль-
ства учасники заходу також звернули 
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увагу на зумовлені релігією та тради-
ціями певних народів практики, які 
можуть завдати шкоди здоров’ю ди-
тини, наприклад, каліцтво жіночих 
статевих органів (так зване «жіноче 
обрізання»).

Тему захисту дітей у ситуаціях на-
сильства в сім’ї продовжив Вовк Воло-
димир Семенович, заступник дирек-
тора Департаменту захисту прав 
дітей та усиновлення Міністерства 
соціальної політики України, який 
розказав про пріоритетні напрямки 
державної політики у сфері захисту 
дітей від насильства та жорстокого 
поводження. Особливу увагу пан 
Вовк зосередив на питанні виконання 
Україною її міжнародно-правових зо-
бов’язань у відповідній сфері та пер-
спективах ратифікації Стамбульської 
конвенції. Крім того, він поділився 
з учасниками Круглого столу най-
свіжішими статистичними даними 
щодо кількості дітей, які постражда-
ли від різних видів насильства, та наз-
вав органи, до яких слід звертатися з 
метою надання допомоги дітям, які 
постраждали або можуть постражда-
ти від домашнього насильства. Воло-
димир Семенович також обговорив з 
учасниками заходу можливі напрям-
ки співробітництва між державою та 
громадськістю з метою покращення 
системи попередження насильства в 
сім’ї та надання допомоги дітям, які 
опинилися в небезпечній ситуації.   

Завершила роботу першої сесії 
Круглого столу Копишинська Люд-
мила Олександрівна, психолог із 
понад тридцятирічним практич-
ним досвідом, викладач-дослідник з 
педагогіки і психології, яка розпові-
ла про руйнівний вплив будь-яких 
фізичних покарань на психіку та 
подальшу долю дитини, причому 
поняття фізичних покарань слід 
тлумачити широко: це не тільки на-
несення ударів, але й, наприклад, си-
туації, коли дитину ставлять в куток, 
забороняючи пересуватися, або не 
дозволяють щось їсти. На думку пані 
Копишинської, дитина тлумачить 
такі дії по відношенню до себе як 
сигнал від батьків: «Ти не потрібен/
не потрібна!», «Не живи!». Людмила 
Олександрівна також звернула увагу 
адвокатів на необхідність залучення 

експерта-психолога під час судового 
розгляду справ, які включають на-
сильство в сім’ї, оскільки психолог 
може допомогти клієнтові пережити 
складну життєву ситуацію, адвока-
тові – якнайкраще представити його 
позицію в суді, а судді – ретельно ро-
зібратися в обставинах справи та іно-
ді неочевидних мотивах сторін. 

Під час перерви учасники заходу 
теж не відпочивали: продовжували 
обговорювати питання тілесних по-
карань, обмінювалися контактами 
та досвідом у справах, пов’язаних із 
домашнім насильством. Крім того, 
вони дізналися про новини Комітету 
сімейного права Асоціації адвокатів 
України, які полягали у створенні 
п’яти секцій (майнових і немайно-
вих сімейних спорів, захисту прав 
учасників сімейних правовідно-
син в кримінальному провадженні, 
захисту прав учасників сімейних 
правовідносин у сфері охорони 
здоров’я, міжнародного сімейного 
права та сімейної медіації), а також 
про поточну діяльність і плани на 
майбутнє новоствореного Центру 
сімейно-правових досліджень, який 
виступив одним із співорганізаторів 
Круглого столу.

Першим виступом другої сесії 
стала доповідь Гриценко Людмили 
Олександрівни, адвоката, регіо-
нального координатора (м. Черкаси 
та Черкаська обл.) по імплементації 
Декларації щодо захисту прав лю-
дини у кримінальному провадженні, 
Заступника Керівника Черкаського 
відділення і члена Комітету сімей-
ного права ААУ на тему: «Кримі-
нальне провадження у формі при-
ватного обвинувачення у випадках 
домашнього насильства: переваги та 
недоліки». До переваг кримінально-
го провадження у формі приватного 
обвинувачення пані Людмила від-
несла можливість примирення між 
членами сім’ї (від укладення угоди 
про примирення між потерпілим і 
підозрюваним чи обвинуваченим 
до збереження сім’ї та відновлення 
нормальних відносин), та відсутність 
судимості у члена сім’ї, якого звину-
вачують у вчиненні насильства, що 
є вагомим аргументом, оскільки в 
Україні інформація про судимість 

одного з батьків може завадити дити-
ні в майбутньому, якщо вона, напри-
клад, захоче вступити на державну 
службу. Серед недоліків криміналь-
ного провадження у формі приват-
ного обвинувачення у випадках до-
машнього насильства були названі 
можливі зловживання своїми права-
ми з боку потерпілого, зокрема з ме-
тою отримання матеріальної вигоди, 
наявність в особи судимості за вчи-
нення злочину невеликої тяжкості 
(наприклад, умисне легке тілесне 
ушкодження), а також те, що особі, 
яка вчинила кримінальне правопо-
рушення, ще при затриманні нада-
ється адвокат через центр з надання 
безоплатної правової допомоги, а 
особа, яка потерпіла від його дій, не 
має за чинним законодавством права 
на безоплатну правову допомогу. На 
думку пані Гриценко, для того, щоб 
обрати правильний алгоритм дій з 
метою захисту інтересів клієнта, ад-
вокатові слід з’ясувати справжні мо-
тиви клієнта та його уявлення про 
результат, якого він прагне досягти.

Оскільки ситуації домашнього 
насильства часто не стають предме-
том розгляду в рамках кримінального 
права та процесу, виступ наступного 
доповідача – Савицької Світлани Ле-
онідівни, адвоката, к.ю.н., доцента 
кафедри Правосуддя юридичного фа-
культету Державного університе-
ту інфраструктури та технологій, 
члена Ради Комітету сімейного пра-
ва Асоціації адвокатів України, чле-
на Правління Центру сімейно-пра-
вових досліджень – був присвячений 
питанням домашнього насильства 
під час судового розгляду сімейних 
спорів за Цивільним процесуальним 
кодексом України. Пані Савицька 
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окреслила кілька найбільш пошире-
них сімейно-правових ситуацій, де 
фактор насильства може відігравати 
вирішальну роль. По-перше, йдеться 
про розірвання шлюбу, оскільки від-
повідно до ст. 112 Сімейного кодексу 
України суд постановляє рішення 
про розірвання шлюбу, якщо буде 
встановлено, що подальше спільне 
життя подружжя і збереження шлю-
бу суперечило б інтересам одного з 
них, інтересам дітей, що мають істот-
не значення. При цьому адвокатові 
необхідно наполягати на встановлені 
судом того, що причиною розірвання 
шлюбу є саме вчинення домашньо-
го насильства, а не «різні погляди на 
сімейне життя», адже правильно та 
повно встановлені юридичні обста-
вини на етапі вирішення питання 
про розірвання шлюбу в подальшому 
матимуть преюдиційне значення для 
вирішення інших спірних питань. 
Ще одну поширену категорію справ, 
у яких факт вчинення домашньо-
го насильства може мати вирішаль-
не значення, складають справи, що 
стосуються захисту прав та інтересів 
дітей, що проживають у сім’ях, де чи-
ниться насильство. Передусім, ідеть-
ся про обмеження того з батьків, який 
чинить насильство, у спілкування з 
дітьми та позбавлення його батьків-
ських прав. У цьому контексті Світ-
лана Леонідівна рекомендує колегам 
звернути увагу на ст. 164 Сімейного 
кодексу України та п. 16 постанови 
Пленуму Верховного Суду України 
від 30.03.2007 року № 3 «Про практику 
застосування судами законодавства 
при розгляді справ про усиновлен-
ня і про позбавлення та поновлення 
батьківських прав», залучати психо-
лога для оцінки психо-емоційного 
стану дітей та співпрацювати з усіма 
органами та установами, відповідаль-
ними за реалізацію державної політи-
ки щодо попередження насильства в 
сім’ї як з метою захисту свого клієнта 
від подальших атак з боку кривдни-
ка, так і для збирання доказової бази. 
Крім того, пані Савицька звернула 
увагу на проблему виселення особи, 
яка вчиняє насильство у сім’ї, адже 
продовження проживання жертви 
та її кривдника в тому самому житлі 
є неприпустимим і зводить нанівець 

усі позитивні результати, яких до-
сягли в суді жертва та її адвокат. На 
жаль, чинні ст. 167 Сімейного кодексу 
України та ст. 116 Житлового кодек-
су України сформульовані так, що їх 
застосування не гарантує виселення 
особи, яка вдавалася до насильства, 
і це зумовлює необхідність внесення 
змін до законодавства.

Під час заходу неодноразово зву-
чала думка про те, що у ситуаціях 
домашнього насильства суто правові 
засоби часто не є ефективними, саме 
тому надзвичайно актуальною стала 
доповідь адвоката, к.ю.н., медіато-
ра, Керівника ТОВ «Юридичне агент-
ство Ганни Гаро», Голови Комітету 
сімейного права Асоціації адвокатів 
України, члена Правління Центру 
сімейно-правових досліджень Гаро 
Ганни Олександрівни на тему: «Мир-
не вирішення спорів у ситуаціях на-
сильства в сім’ї». На початку свого ви-
ступу пані Гаро зазначила, що в теорії 
медіації спори, пов’язані з домашнім 
насильством, в цілому вважаються не-
медіабельними (тобто такими, що не 
можуть бути вирішені шляхом засто-
сування медіації), утім, на її думку, є 
випадки, в яких медіація може бути 
ефективно застосована: наприклад, 
коли причиною агресивної поведін-
ки стають щоденні стреси на роботі, 
серйозні життєві негаразди, кризові 
ситуації, спричинені з вини обох сто-
рін конфлікту, коли агресор розуміє 
свої помилки, щиро розкаюється у 
вчиненому та є готовим до мирного 
діалогу. Крім того, слід пам’ятати, що 
насильство може мати психологічний 
характер, і кривдник може навіть сам 
не усвідомлювати насильницького 
характеру своїх дій, який може про-
являтися у надмірних ревнощах, гіпе-
ропіці, постійній недовірі та образах, 
моральних приниженнях тощо. У 
разі наявності в агресора шизофре-
нії, неврозів, алкоголізму, наркоманії 
або коли жертва в результаті проти-
правних дій отримує значні фізичні 
і психологічні травми та змушена 
звертатись за допомогою до лікарів, 
проведення медіації є безперспектив-
ним. До переваг медіації в ситуаціях 
домашнього насильства, окрім вияв-
лення глибинних причин конфлік-
ту та вирішення його по суті, пані 

Ганна віднесла конфіденційність 
процедури, а також можливість укла-
дення письмової угоди між жертвою 
та кривдником про відшкодування 
моральної шкоди, витрат на ліку-
вання, порядку спілкування сторін 
конфлікту і т. д. Доповідачка також 
звернулася до зарубіжного досвіду 
так званого «відновного правосуддя» 
(Греція, Нова Зеландія, Німеччина, 
Казахстан) у ситуаціях домашнього 
насильства та проаналізувала його на 
предмет можливості та доцільності 
застосування в Україні.

Підбиваючи підсумки роботи 
Круглого столу, Зорислава Василівна 
Ромовська побажала його учасникам 
«скинути панцир нормативізму», ди-
витися на проблему насильства в сім’ї 
якомога ширше, а не лише з точки 
зору писаного права. Крім того, вона 
закликала адвокатів не боятися та ви-
магати більшого для своїх клієнтів, зо-
крема від суду. Цю думку підтримав і 
Ярослав Павлович Зейкан, додавши, 
що суддя зобов’язаний реагувати на-
віть на найсміливіші ідеї адвоката. І, 
може, якась із цих ідей спрацює на 
користь клієнта.

Наприкінці заходу всі доповідачі 
та запрошені експерти отримали по-
дяки від Асоціації адвокатів України. 
Крім того, адвокати, які взяли участь 
у роботі Круглого столу, одержали 
сертифікати із зазначенням кількості 
залікових балів відповідно до Поряд-
ку підвищення кваліфікації адвокатів 
України, оскільки захід було акреди-
товано Національною асоціацією ад-
вокатів України.

Учасники Круглого столу високо 
оцінили професійний рівень допо-
відачів, якість їхніх презентацій та 
інформаційну насиченість заходу в 
цілому. У свою чергу, організатори 
вдячні учасникам за інтерес до захо-
ду та активну участь у дискусії. Крім 
того, усі, хто долучилися до організа-
ції та роботи Круглого столу, вислов-
люють подяку Євгенові Зінченку за 
професійні фотографії та проекту 
«Відкритий Суд» за здійснення віде-
озапису всього заходу та розміщення 
його на YouTube, завдяки чому ще 
більше людей зможе дізнатися про 
те, як захиститися у ситуаціях домаш-
нього насильства. 



Згідно з правовим висновком Вер-
ховного Суду України, який містить-
ся у його постанові від 19.04.р.  (у спра-
ві за позовом товариства з обмеженою 
відповідальністю «ТМ «Гранд Гале-
рея» до Державної податкової інспек-
ції у Печерському районі Головного 
управління ДФС у м. Києві про ви-
знання протиправним та скасування 
податкового повідомлення-рішення), 
статус фіктивного, нелегального 
підприємства несумісний з легаль-
ною підприємницькою діяльністю. 
Господарські операції таких підпри-
ємств не можуть бути легалізовані на-
віть за формального підтвердження 
документами бухгалтерського облі-
ку. При розгляді конкретної справи 
суди такі доводи органу влади мають 
перевіряти та оцінювати.

Таким чином, для оскарження 
спірних податкових повідомлень-рі-
шень платнику податку в суді необ-
хідно спростувати декілька обставин, 
зокрема, критерій фіктивності кон-
трагента, на якому хочу зупинитися 
детальніше.

Стаття 205 Кримінального кодек-
су України передбачає, що фіктивне 
підприємництво – це створення або 

придбання суб’єктів підприємниць-
кої діяльності (юридичних осіб) з 
метою прикриття незаконної діяль-
ності або здійснення видів діяльності, 
щодо яких є заборона.

Доказами фіктивності конкрет-
ного підприємства можуть визнавати-
ся, зокрема: реєстрація підприємства 
на підставну особу, за підробленими, 
втраченими, позиченими або викра-
деними документами, документами 
померлих осіб, за вигаданою юри-
дичною адресою (місцезнаходжен-
ням); внесення в установчі документи 
неправдивих даних про засновників і 
керівників підприємства або про інші 
обставини; залучення до протиправ-
ної діяльності у формі призначення 
на посаду керівника реально існую-
чого громадянина із специфічним 
соціальним статусом (малозабезпече-
ні, психічно хворі тощо); відсутність 
ознак діяльності фірми, зазначеної 
в установчих документах; короткий 
термін існування підприємства; від-
сутність руху коштів підприємства 
на його банківських рахунках або, 
навпаки, занадто великий обсяг фі-
нансових операцій на банківських 
рахунках підприємства, яке лише не-
щодавно зареєструвалося.

У постанові Верховного Суду 
України від 05.03.2012 р. (справа № 
21-421а11) викладена правова позиція 
(що неодноразово була підтримана 
судом, зокрема, у його постановах від 
01.12.2015 р. у справі № 21-1661а15, від 
02.12.2015 р. у справі № 21-3849а15), 
відповідно до якої податкові наклад-
ні, що стали підставою для фор-
мування податкового кредиту, у 
випадку їх заповнення не уповно-
важеними особами не можуть вва-
жатися належно оформленими та 
підписаними повноважними особа-
ми звітними документами, які по-
свідчують факт придбання товарів, 
робіт чи послуг, а тому віднесення 
відображених у них сум ПДВ до по-
даткового кредиту є безпідставним 
(Ухвала ВАСУ від 10.08.2016 р. справа 
№ К/800/16228/16).

Разом з тим, судова практика йде 

не зовсім проти платника податків, зо-
крема, у своєму рішенні від 05.07.2016 
р. по справі № 211793а16 Верховний 
суд України вказав, що сам факт за-
перечення директором контрагента 
своєї участі у діяльності товариства 
та у підписанні товариством від його 
імені первинних облікових та бух-
галтерських документів, за умови, 
що  на час встановлення фактичних 
взаємовідносин сторін керівником 
цього товариства в Єдиному реєстрі 
підприємств і організацій України 
значився саме цей директор, не може 
бути, на думку суду, свідченням без-
товарності спірних операцій, за умо-
ви скасування  щодо нього постанови 
про порушення кримінальної справи 
за ознаками злочину, передбаченого 
частиною другою  статті 205 Кримі-
нального кодексу України («Фіктив-
не підприємництво»).

Ч. 4 ст. 72 КАС України передба-
чає, що вирок суду у кримінальному 
провадженні або постанова суду у 
справі про адміністративний про-
ступок, які набрали законної сили, 
є обов’язковими для адміністратив-
ного суду, що розглядає справу про 
правові наслідки дій чи бездіяльності 
особи, щодо якої ухвалений вирок 
або постанова суду, лише в питан-
нях, чи мало місце діяння та чи вчи-
нене воно цією особою.

Листом ВАСУ від 14.11.2012 р. за 
№ 2379/12/13-12 преюдиційність ви-
щевказаної норми права конкретизо-
вано: 

1. Судам варто враховувати, що 
норма частини четвертої статті 72 
КАС України поширюється лише 
на особу, щодо якої постановлено 
відповідний вирок або прийнято по-
станову. Тому обов’язковими є лише 
обставини щодо безпосередньо цієї 
особи (засудженого (виправданого) 
або притягнутого (не притягнутого) 
до адміністративної відповідально-
сті), а не щодо інших осіб.

2. Адміністративний суд під час 
розгляду конкретної справи на під-
ставі встановлених ним обставин (у 
тому числі, з урахуванням преюди-
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ційних обставин) повинен самостій-
но кваліфікувати поведінку особи і 
дійти власних висновків щодо право-
мірності такої поведінки з відповід-
ним застосуванням необхідних мате-
ріально-правових норм.

Таким чином, в такого роду спо-
рах, посилання фіскального органу 
на протоколи допиту свідків у кри-
мінальній справі, де ще немає вироку 
по справі, не є належним доказом.

У підтвердження зазначеного у 
своїй ухвалі від 30.10.2013 р. у справі 
№  К/9991/72665/12 ВАСУ вказав: «...
протоколи допиту свідків не є допу-
стимими доказами в розумінні Ко-
дексу адміністративного судочин-
ства України, а тому дана обставина 
судами обґрунтовано не взята до ува-
ги як доказ порушення позивачем по-
даткового законодавства».

Більше того, ВАСУ йде далі, і 
в рішенні від 26.08.2015 р. у справі 
К/800/60969/14 зазначає наступне: 
«Обов’язковими для врахування ад-
міністративним судом є факти, наве-
дені у вироку в кримінальній справі 
чи постанові у справі про адміністра-
тивний проступок, щодо часу, місця 
та об’єктивного характеру відповід-
ного діяння тієї особи, правові наслід-
ки, дій чи бездіяльності якої є пред-
метом розгляду в адміністративній 
справі. Водночас правова кваліфіка-
ція діяння особи, наведена у вироку 
в кримінальній справі або постано-
ві про адміністративний проступок 
(тобто застосування тих чи інших 
правових норм до відповідної пове-
дінки), не є обов’язковою для адмі-
ністративного суду».

Відносно первинних бухгалтер-
ських документів висловився Вер-
ховний Суд України в рішенні від 
19.04.2016 р. у справі № 21-4985а15 
вказавши, що господарська операція 
пов’язана не з фактом підписання 
договору, а з фактом руху активів 
платника податків та руху його ка-
піталу, а сам договір не є первин-
ним обліковим документом для ці-
лей бухгалтерського обліку. 

Більше того, при вирішенні та-
кого роду справ  акцент вищих судів 
робиться на те, що при розгляді кон-
кретної справи доводи органу влади 
суди мають перевіряти та оцінювати. 

Зокрема, суд має оцінити належність, 
допустимість, достовірність кожного 
доказу окремо, а також достатність і 
взаємний зв’язок доказів у їх сукуп-
ності, зокрема, провести всебічну 
перевірку доводів сторін, на які вони 
посилаються в підтвердження своїх 
позовних вимог чи заперечень на по-
зов (постанова ВСУ від 26.04.2016 р. у 
справі № 2а-4201/11/2670).

З огляду на викладене вище, ар-
гументами у податковому спорі з 
фіскальними органами можуть ви-
ступати:

1. Презумпція невинуватості 
та добросовісності платника 

податків
 Стаття 62 Конституції України 

передбачає, що особа вважається не-
винуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде дове-
дено в законному порядку і встанов-
лено обвинувальним вироком суду. 

Таким чином, доки немає вироку 
по кримінальній справі щодо контра-
гента (посадових осіб контрагента), 
показання свідків з кримінального 
провадження не є належними та до-
пустимими доказами в адміністра-
тивній справі.

Більше того, суд самостійно пови-
нен кваліфікувати поведінку (діяль-
ність) контрагента та прийти до влас-
них висновків з урахуванням доказів 
у конкретно визначеній справі з ура-
хуванням принципів належності та 
допустимості формування доказової 
бази в адміністративній справі.

Разом з цим, «презумпція добро-
совісності платника податків» озна-
чає, що подані платником контролю-
ючому органу документи податкової 
звітності є дійсними, повно та об’єк-
тивно відтворюють господарські опе-
рації, що є об’єктом оподаткування 
та/або фінансові показники яких 
впливають на податковий обов’язок 
платника податків, якщо інше не 
буде доведено контролюючим орга-
ном.

ВАЖЛИВО: У площині проце-
суального регулювання, презумпції 
добросовісності платника податків 
відповідає обов’язок доведення кон-
тролюючим органом правомірності 

прийнятого рішення в судовому про-
цесі, порушеному за позовом платни-
ка податків про скасування рішення 
як неправомірного (ч. 2 ст. 71 КАС 
України). 

У разі надання контролюючим 
органом доказів, які спростовують 
дійсність чи повноту даних поданої 
платником податків податкової звіт-
ності, платник податків відповідно до 
встановленого  ч.1 ст. 71 КАС Украї-
ни обов’язку кожної сторони довести 
ті обставини, на яких ґрунтуються її 
вимоги та заперечення (крім випад-
ків, встановлених статтею 72 цього 
Кодексу), повинен довести наявність 
законних підстав, для врахування за-
декларованих в податковому обліку 
даних при визначенні суми його по-
даткового зобов’язання.

Таким чином, докази, на які по-
силаються сторони в обґрунтування 
своїх вимог та заперечень, є обов’яз-
ковими, але не вичерпними, оскільки 
предмет доказування у адміністра-
тивній справі становлять обставини, 
що підтверджують або спростовують 
реальність здійснення самої госпо-
дарської операції, відображеної в по-
датковому обліку, і які повинні оці-
нюватися з урахуванням специфіки 
кожної господарської операції: умов 
перевезення, зберігання товарів, змі-
сту послуг тощо (постанова ВСУ выд 
22.03.2016 р. у справі № 810/6201/14).

2. Правило індивідуальної 
відповідальності

Перш за все, треба вказати, що 
національне законодавство, а саме 
ч. 2 ст. 61 Конституції України, встанов-
лює, що юридична відповідальність 
особи має індивідуальний характер.

Аналогічна правова позиція ви-
словлена у постанові Верховного 
Суду України від 31.01.2011 р. у справі 
№ 21-47а10, відповідно до якої чинне 
законодавство не ставить у залеж-
ність право платника податків на по-
датковий кредит від дотримання ви-
мог податкового законодавства його 
контрагентом.

ВАЖЛИВО: згідно чинного за-
конодавства, контрагент належним 
чином повинен бути зареєстрова-
ним у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб - 
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підприємців, що доводить достат-
ній об’єм правоздатності останнього 
для укладення спірної угоди (Ухва-
ла ВАСУ від 19.07.2016 р. у справі №  
К/800/50811/15), а в силу приписів ч. 
1 ст. 16 та ч. 1 ст. 18 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців» відомості, які внесені до ЄДР, 
вважаються достовірними і можуть 
бути використані в спорі з третьою 
особою, доки до них не внесено від-
повідних змін.

Крім того, чинне законодавство 
не ставить умову виникнення подат-
кових зобов’язань платника у залеж-
ність від стану податкового обліку 
його контрагентів, фактичного зна-
ходження їх за місцем реєстрації та 
наявності чи відсутності основних 
фондів.

Платник податків не може нести 
відповідальність за невиконання його 
контрагентами своїх зобов’язань, 
адже поняття «добросовісний плат-
ник», яке вживається у сфері подат-
кових правовідносин, не передбачає 
виникнення у платника додаткового 
обов’язку з контролю за дотриман-
ням його постачальниками правил 
оподаткування, а саме, платник не 
наділений повноваженнями податко-
вого контролю для виконання функ-
цій, покладених на податкові органи, 
а тому не може володіти інформаці-
єю відносно виконання контраген-
том податкових зобов’язань. 

ВАЖЛИВО: за умови не встанов-
лення податковим органом наявності 
замкнутої схеми руху коштів, яка б 
могла свідчити про узгодженість дій 
платника податку та його постачаль-
ників для одержання товариством 
незаконної податкової вигоди, ос-
таннє не може зазнавати негативних 
наслідків внаслідок діянь інших осіб, 
що перебувають поза межами його 
впливу (Ухвала ВАСУ від 19.07.2016 р. 
у справі № К/800/50811/15).

Такий підхід узгоджується з су-
довою практикою Європейського 
Суду з прав людини. На недопусти-
мість покладення тягаря негативних 
наслідків від встановлення проти-
правності дій контрагента платни-
ка податків неодноразово вказував 
Європейський суд з прав людини, 

зокрема 9 січня 2007 року у рішенні 
«Інтерсплав проти України», а також 
Верховний Суд України, зокрема, у 
постанові № 21-1578 від 13.01.2009 р., 
висновок якого, в силу частини 1 ст. 
244-2 КАС України, викладений у 
його постанові, прийнятій за резуль-
татами розгляду справи з підстав, пе-
редбачених пунктами 1 і 2 частини 
першої статті 237 цього Кодексу, є 
обов’язковим для всіх суб’єктів влад-
них повноважень, які застосовують у 
своїй діяльності нормативно-право-
вий акт, що містить відповідну нор-
му права, а також має враховуватися 
іншими судами загальної юрисдикції 
при застосуванні таких норм права. 

Так, Верховний Суд України 
звернув увагу на те, що платник по-
датків, за умови його необізнаності, 
не може нести відповідальність за 
недобросовісні дії свого контра-
гента, а тим більше перевіряти чи 
реальною була воля засновників 
даного підприємства на здійснення 
господарської діяльності.

Вищенаведений висновок Євро-
пейський суд з прав людини повтор-
но підтвердив у рішенні від 18.03.2010 
р. по справі «Бізнес Сепорт Сентре 
проти Болгарії». При цьому у п. 23 
даного рішення Європейський суд 
з прав людини наголошує, що у разі 
виявлення податковими органами 
невиконання постачальником сво-
їх обов’язків як платника ПДВ, вони 
могли б розпочати податкову пере-
вірку цього постачальника з тим, щоб 
стягнути з нього належні платежі та 
штрафні санкції. Втім, зазначив Суд, 
прямого впливу на оподаткування 
організації-заявника (Бізнес Сепорт 
Сентре) це не мало б.

У рішеннях ВАСУ від 18.07.2016 
р. та 19.07.2016 р.  у справах № 
К/800/1991/16 та № К/800/6127/13 
відповідно зазначено: «У рішенні 
суду у справі «Булвес» АД проти 
Болгарії (2009 рік, заява № 3991/03) 
наводяться висновки про те, що поз-
бавлення податковим органом права 
платників податків податку на дода-
ну вартість на податковий кредит, 
бюджетне відшкодування з причини 
виявлення зловживань з боку їхніх 
постачальників є порушенням статті 
1 Протоколу до Конвенції про захист 

прав людини та основоположних сво-
бод, адже немає доказів залучення 
платника податку на додану вар-
тість до протиправної діяльності, 
пов’язаної з незаконним отриман-
ням бюджетного відшкодування, 
чи доказів того, що йому було відо-
мо/повинно бути відомо/ про таку 
діяльність його постачальників. 
У цьому випадку не дотримуєть-
ся принцип пропорційності, тобто 
справедливого балансу між вимогами 
публічного інтересу та захистом прав 
приватних осіб, у реалізацію яких 
здійснюється втручання держави.

Надаючи правову оцінку належ-
ності обраного позивачем способу за-
хисту, слід зважати і на його ефектив-
ність з точки зору статті 13 Конвенції 
про захист прав людини та основопо-
ложних свобод.  

У справі «БУЛВЕС» АД проти 
Болгарії» (заява № 3991/03) Європей-
ський Суд з прав людини у своєму 
рішенні від 22.01.2009 р. наголошував 
на індивідуальній юридичній від-
повідальності за податкові право-
порушення.

Також у рішенні Європейського 
Суду з прав людини від 22.01.2009 р. 
у справі «Булвес» АД проти Болгарії» 
(заява №3991/03) зазначено, що у разі, 
якщо національні органи за відсутно-
сті будь-яких вказівок на безпосеред-
ню участь фізичної або юридичної 
особи у зловживанні, пов’язаному зі 
сплатою ПДВ, який нараховується 
у ланцюгу поставок, або вказівок на 
обізнаність про таке порушення, все 
ж таки застосовують негативні на-
слідки для отримувача оподаткову-
ваної ПДВ поставки, який повністю 
виконав свої зобов’язання, за дії або 
бездіяльність постачальника, який 
перебував поза межами контролю 
отримувача і у відношенні якого у 
нього не було засобів перевірки та 
забезпечення його виконання, то такі 
владні органи порушують справед-
ливий баланс, який має підтриму-
ватися між вимогами суспільних 
інтересів та вимогами захисту права 
власності.

Отже, Європейський суд з прав 
людини чітко констатує правило інди-
відуальної відповідальності платника 
податків та наголошує, що добросовіс-
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ний платник податків не має зазнава-
ти негативних наслідків через будь-які 
негаразди із його контрагентом.

3. Стосовно прецедентної 
практики Європейського суду 

з прав людини
Згідно зі статтею 17 Закону Укра-

їни «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського 
Суду з прав людини» суди застосову-
ють при розгляді справ Конвенцію та 
практику Суду як джерело права. Рі-
шення ВАСУ від 27.07.2016 р. у справі 
№ 800/366/16 акцентує увагу на тому, 
що «згідно з усталеною практикою Єв-
ропейського суду з прав людини сто-
совно вмотивованості рішень органів з 
вирішення спорів або судових рішень, 
то у таких рішеннях мають бути на-
лежним чином зазначені підстави, на 
яких вони ґрунтуються. Орган влади 
зобов’язаний виправдати свої дії, на-
вівши обґрунтування своїх рішень. 
Ще одне призначення обґрунтовано-
го рішення полягає в тому, щоб проде-
монструвати сторонам, що вони були 
почуті. Крім того, вмотивоване рішен-
ня дає стороні можливість оскаржити 
його та отримати його перегляд ви-
щою інстанцією. Лише за умови вине-
сення обґрунтованого рішення може 
забезпечуватися публічний контроль 

здійснення правосуддя (рішення Єв-
ропейського суду з прав людини у 
справах «Руїс Торіха проти Іспанії» 
(заява №18390/91) від 23.11.1994 р. та 
«Суомінен проти Фінляндії» (заява 
№37801/97) від 01.07.2003 р.). 

Разом з цим, рішенням ВАСУ 
від 20.07.2016 р. у справі №  К/800 
/60884/14 встановлено: «Європей-
ський суд з прав людини у п.23 та п.25 
Рішення «Проніна проти України» від 
18.07.2006 р. вказав, що суди зобов’я-
зані давати обґрунтування своїх рі-
шень за аргументами, які сторона 
може представити в суд, та проаналі-
зувати позов з точки зору цих аргу-
ментів». У рішенні ВАСУ від 20.07.2016 
р. у справі №  К/800/3837/16 наго-
лошено, що: «суд вважає за потрібне 
наголосити на необхідності дотри-
муватися позиції, вказаної у рішенні 
Європейського суду з прав людини, 
яку він висловив у пункті 53 рішення 
у справі «Федорченко та Лозенко про-
ти України», відповідно до якої суд 
при оцінці доказів керується кри-
терієм доведення «поза розумним 
сумнівом». Так, наведені Інспекцією 
аргументи не є достатньо вагомими, 
чіткими та узгодженими доказами, 
що спростовують реальність госпо-
дарських операцій між позивачем та 
контрагентом, факт чого підтверджу-

ється належними та допустимими до-
казами в розумінні положень статті 70 
Кодексу адміністративного судочин-
ства України». 

Вищий адміністративний суд 
України також акцентує увагу на 
тому, що відповідно до частини 2 
статті 71 Кодексу адміністративного 
судочинства України в адміністра-
тивних справах про протиправність 
рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень обов’язок щодо 
доказування правомірності свого рі-
шення, дії чи бездіяльності поклада-
ється на відповідача, якщо він запере-
чує проти адміністративного позову. 

Такий підхід узгоджується з прак-
тикою Європейського суду з прав 
людини, який у пункті 110 рішення 
від 23.07.2002 р. у справі «Компанія 
«Вестберґа таксі Актіеболаґ» та Вуліч 
проти Швеції» визначив, що «…ад-
міністративні суди, які розглядають 
скарги заявників стосовно рішень по-
даткового управління, мають повну 
юрисдикцію у цих справах та повно-
важення скасувати оскаржені рішен-
ня. Справи мають бути розглянуті на 
підставі поданих доказів, а довести 
наявність підстав, передбачених 
відповідними законами, для при-
значення податкових штрафів, має 
саме податкове управління». 

ПРОЕКТ ЄС ДОПОМАГАЄ ЗАХИСТИТИ 
ПРОФЕСІЙНІ ПРАВА УКРАЇНСЬКИХ АДВОКАТІВ

Протягом вересня-листопада 2016 
року Проект ЄС «Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні» проводить 
серію стратегічних дискусій «Захист 
прав адвокатів та прав їхніх клієнтів». 
Ініційовані у співпраці з ключовими 
партнерами ВГО «Асоціація адвока-
тів України», ВГО «Асоціація правни-
ків України», ініціатива «Відкритий 
суд»  та  радами адвокатів областей і 
їх комітетами захисту прав адвокатів 
– станом на жовтень місяць стратегіч-
ні дискусії проведено вже у 9 містах 
України. До кінця листопада заплано-
вано провести ще вісім  аналогічних 
дискусії в інших регіонах України.

Метою цієї ініціативи є розробка 
механізмів зміцнення системи для 
запобігання та реагування на пору-
шення професійних прав адвокатів 

через активну участь партнерських 
установ та адвокатів у регіонах. 

Учасники даних заходів обгово-
рюють поточну ситуацію в Україні 
щодо порушення професійних прав 
адвокатів, а також діляться досві-
довом своїх регіонів та роботи рад 
адвокатів щодо захисту прав адвока-
тів. В рамках стратегіхних дискусій 
консультанти Проекту ЄС зверта-
ють увагу адвокатів на превентивну 
діяльність адвоката щодо захисту 
його прав та інтересів його клієнта, 
та уникнення їх потенційного по-
рушення, а також представляють 
рекомендації щодо дій адвокатів, 
коли їх права вже було порушено 
в рамках українського та кращого 
міжнародного досвіду. В рамках дис-
кусій також розглядаються питання 

інформаційних кампаній, зв’язків 
з громадськістю та ЗМІ для захисту 
професійних прав адвокатів. 

Адвокати зараз стикаються з 
численними загрозами та перешко-
дами у їхній роботі. Ця ситуація 
створює серйозну проблему для 
належного функціонування систе-
ми кримінальної юстиції, рівності 
сторони обвинувачення та захисту, 
конфіденційності та довіри між ад-
вокатами та їхніми клієнтами, вер-
ховенства права та прав людини.   

«Права людини не можуть бути 
ефективно дотримані без адвокатів, які 
захищають їх і  реагують на їх порушен-
ня» – зауважує Марк Сегал, ключовий 
експерт з питань доступу до правосуддя 
та права на захист, Проект ЄС «Підтрим-
ка реформ у сфері юстиції в Україні». 
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Рішенням Правління ААУ від 29 
вересня 2016 року Антоніну Горо-
децьку, адвоката «КМ Партнери» 
призначено Головою Податкового 
комітету ААУ.

Антоніна Городецька у складі 
команди експертів «КМ Партнери» 
вже більше п’яти років здійснює кон-

сультування та представляє інтере-
си українських та міжнародних ком-
паній в судах, та як адвокат здійснює 
захист клієнтів у «білокомірцевих» 
кримінальних провадженнях. 

«КМ Партнери» відомі як про-
відні фахівці в Україні в сфері опо-
даткування, визнані лідери в надан-
ні послуг з податкових питань; тож 
пані Антоніна у діяльності в якості 
Голови Комітету буде спиратися і 
на цей значний досвід і практичне 
розуміння і напрацювання в галузі 
податків. 

Основною метою на посаді голо-
ви Податкового комітету ААУ пані 
Антоніна бачить роботу із спільних 
податкових питань адвокатської 
спільноти, практичну допомогу 
учасникам в питаннях їх діяльності 
(в тому числі з клієнтами) пов’язаній 

з податками, організацію зустрічей 
та заходів спрямованих на роз’яс-
нення податкового законодавства, 
інформування про внесення змін, 
висвітлення актуальних і проблем-
них питань та можливих варіантів 
їх вирішення, побудову ефективної 
комунікації адвокатури, внутріш-
ньої і зовнішньої (в тому числі з за-
конодавцями, правозастосовчими та 
судовими органами), з податкових 
питань, і визначення фахових під-
ходів до найбільших актуальних пи-
тань в цій сфері. Вказаний напрям 
діяльності є дуже актуальним, зва-
жаючи на значення податків в сус-
пільному житті, зміни у судоустрої 
України, а також у світлі реформи 
щодо адвокатської діяльності.

Вітаємо з призначенням!
Бажаємо успіхів та наснаги!  

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Радника, керівника банківського 
та фінансового права Адвокатського 
об’єднання «Спенсер і Кауфманн»  
Миколу Ліхачова призначено на по-
саду Голови Банківського комітету 
Асоціації адвокатів України.

Відповідне рішення було ухва-
лене Правлінням Асоціації адвока-
тів України під час засідання 29 ве-
ресня 2016 року.

У своїй кар’єрі пан Ліхачов 
супроводжував більше десяти 
міжнародних транзакцій з купів-
лі-продажу українських банків та 
корпорацій. Має значний досвід 
у реструктуризації та реалізації 
проблемних боргів та активів, за-
безпечених кредитів та загального 
проектного фінансування. Висту-

пав юридичним радником як зі 
сторони кредиторів, так і зі сторо-
ни боржників.

Він регулярно виступає в якості 
арбітра на конкурсі імені Віллема 
Віса - одному з найвідоміших і най-
престижніших конкурсів з міжна-
родного комерційного арбітражу 
для студентів юридичних факульте-
тів усього світу.

Пан Микола з відзнакою закін-
чив Київський Міжнародний Уні-
верситет, а також Королівський Ін-
ститут Арбітрів в Лондоні (Chartered 
Institute of Arbitrators, London, UK) і 
має диплом міжнародного арбіт-
ра. Він також є членом Правління 
Британско-Української Юридичної 
Асоціації (BULA).

Серед найближчих завдань 
Банківського комітету Микола 
Ліхачов убачає створення дієвих 
платформ для обговорення су-
часних проблем банківського та 
фінансового права. Зокрема, пла-
нується залучення до діяльності 
комітету спеціалістів різних сфер 
практики – юрисконсультів бан-
ків та фінансових установ, юристів 
провідних юридичних фірм Укра-
їни, представників державних 
структур, а також встановлення 

співпраці з профільними україн-
ськими асоціаціями та об’єднан-
нями, профільними державними 
органами, такими, як ФГВФО та 
НКЦПФР, а також з іноземними 
правничими організаціями та іно-
земними юридичними фірмами.

«Вже в найближчий час плану-
ється проведення засідання комі-
тету, куди ми запросимо представ-
ника Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб, а також представ-
ників банків та спеціалістів з бан-
ківського та фінансового права, та 
обговоримо проблему оптимізації 
роботи ФГВФО з неплатоспро-
можними банками», - поділився 
найближчими планами Микола 
Ліхачов, пообіцявши насичений 
та цікавий порядок денний заходів 
Банківського комітету ААУ.

АО «Спенсер і Кауфманн» є од-
ним з провідних українських адво-
катських об’єднань, яке надає своїм 
клієнтам повний спектр юридичних 
послуг. АО представляє інтереси 
клієнтів в проектах, які потребують 
серйозної теоретичної бази, а також 
практичного досвіду у різних сфе-
рах права.

Вітаємо з призначенням!
Бажаємо успіхів та наснаги!  



У червні цього року керівник 
НАБУ на офіційній сторінці НАБУ 
в Facebook опублікував терміно-
ву заяву, яка звучала наступним 
чином: «Наявність свідоцтва про 
право на заняття адвокатською ді-
яльністю не звільняє особу від кри-
мінальної відповідальності».

І з цим твердженням глави 
НАБУ (і адвоката, до речі, одночас-
но теж) не можливо не погодити-
ся, в тому випадку, якщо адвокат, 
скажімо, став учасником грабежу, 
розбою, вчинив інші кримінально 
карані дії...

Ніхто не сперечається, що серед 
адвокатів не повинно бути асоціаль-
ного елементу та злочинців.

Натомість детективи НАБУ на 
сьогоднішній день плутають закон-
ну діяльність адвоката та виконання 
ним своїх професійних обов’язків від 
злочинної діяльності. Більше того 

працівники НАБУ готові поступи-
тись цінностям та тиснути на адво-
ката заради досягнення своєї мети.

Захистив інтереси злочинця в 
суді? Тебе теж під варту!

Так, я, як адвокат, став учасником 
кримінального переслідування, де 
адвоката С. намагаються притягнути 
до кримінальної відповідальності за 
те, що останній «представляв в судах 
інтереси підприємств, консультував 
керівників підприємств з юридичних 
питань», а тому автоматично став 
членом злочинної групи...

Саме так звучить об’єктивна сто-
рона злочинної діяльності адвоката, 
саме це відображено в повідомленні 
про підозру адвокату С., «злочинна 
діяльність адвоката у злочинній гру-
пі» ґрунтується нічим іншим як до-
мислами працівників Національно-
го антикорупційного бюро України 
та Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури.

В чому ж саме злочинна діяль-
ність адвоката С. жоден освічений 
юрист після вивчення  матеріалів 
підозри сказати б не зміг.

В зв’язку з тим, що адвокат С. 
представляв в суді підприємства, 
які з точки зору НАБУ займалися 
незаконною діяльністю, консуль-
тував керівників цих підприємств, 
а фактично виконував свої профе-
сійні обов’язки, адвокат змушений 
перебувати за гратами вже майже 
4 місяці (*** по відношенню до ад-
воката було обрано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, 
який 26.09.2016 року було змінено 
на домашній арешт, але фактично 
домашній арешт так і не відбувся. 
Про це далі буде описано).

Зокрема, ст. 19 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» передбачено, що видами 
адвокатської діяльності є:

Видами адвокатської діяльності є:
1) надання правової інформації, 

консультацій і роз’яснень з правових 

питань, правовий супровід діяльно-
сті юридичних і фізичних осіб, орга-
нів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, держави;

2) складення заяв, скарг, проце-
суальних та інших документів пра-
вового характеру;

3) захист прав, свобод і закон-
них інтересів підозрюваного, обви-
нуваченого, підсудного, засуджено-
го, виправданого, особи, стосовно 
якої передбачається застосування 
примусових заходів медичного чи 
виховного характеру або вирішу-
ється питання про їх застосування 
у кримінальному провадженні, 
особи, стосовно якої розглядається 
питання про видачу іноземній дер-
жаві (екстрадицію), а також особи, 
яка притягається до адміністратив-
ної відповідальності під час роз-
гляду справи про адміністративне 
правопорушення;

4) надання правової допомоги 
свідку у кримінальному провадженні;

5) представництво інтересів по-
терпілого під час розгляду справи 
про адміністративне правопору-
шення, прав і обов’язків потерпі-
лого, цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача у кримінальному 
провадженні;

6) представництво інтересів фі-
зичних і юридичних осіб у судах під 
час здійснення цивільного, госпо-
дарського, адміністративного та кон-
ституційного судочинства, а також в 
інших державних органах, перед фі-
зичними та юридичними особами;

7) представництво інтересів фі-
зичних і юридичних осіб, держави, 
органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування в іноземних, 
міжнародних судових органах, якщо 
інше не встановлено законодавством 
іноземних держав, статутними доку-
ментами міжнародних судових орга-
нів та інших міжнародних організа-
цій або міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України;
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СТАТТЯ

Володимир КЛОЧКОВ

Керуючий партнер Адвокатсь- 
кого об’єднання «Клочков та 
партнери», член Ради адвокатів 
міста Києва, голова Комітету 
із захисту прав адвокатів ААУ

АДВОКАТ - НЕ ЗЛОЧИНЕЦЬ, АБО ЧОМУ СВІДОЦТВО 
АДВОКАТА - ПРИВІД ДЛЯ ПРИТЯГНЕННЯ 
ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ?
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8) надання правової допомоги 
під час виконання та відбування 
кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші 
види адвокатської діяльності, не за-
боронені законом.

Виходячи з процитованої вище 
норми, адвокат має право представ-
ляти інтереси в суді і консультувати 
своїх клієнтів з юридичних питань? 
А, може це і взагалі професійний 
обов’язок адвоката?

Більшість юристів вважає, що 
представництво та захист інтересів в 
суді (в тому числі і злочинців) і кон-
сультування з юридичних питань - 
це прямий обов’язок адвоката!

Так за що ж тоді адвокат С. за-
лишається під вартою? Можливо, 
в НАБУ не читали Закон України 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», або там просто немає 
жодного співробітника з юридич-
ною освітою?

Питання залишається відкри-
тим, але перша теза глави НАБУ 
абсолютно вірна - адвокат несе рів-
ну з громадянами відповідальність, 
але це тільки за умови, що адвокат 
вчинив злочин, а не виконував свій 
професійний обов’язок!

До речі, адвокат С. вже звернув-
ся до правоохоронних органів із 
заявою про вчинення щодо нього 
злочину, передбаченого ст. 397 КК 
України «Втручання в діяльність 
захисника чи представника особи», 
і за даним фактом вже внесені відо-
мості до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Національному антикорупцій-
ному бюро України для затриман-
ня людини дозволи судів не по-
трібні, а лише власне бажання

Що ж це означає? Згідно ст. 208 
КПК України без ухвали слідчо-
го судді можливо затримати особу 
лише у виключних випадках: особу 
застали під час вчинення злочину 
чи замаху на злочин; якщо безпо-
середньо після вчинення злочину 
очевидець, в тому числі потерпілий, 
або сукупність очевидних ознак на 
тілі, одязі чи місці події вказують на 
те, що саме ця особа щойно вчини-
ла злочин; якщо є обґрунтовані під-

стави вважати, що можлива втеча з 
метою ухилення від кримінальної 
відповідальності особи, підозрюва-
ної у вчиненні тяжкого або особли-
во тяжкого корупційного злочину, 
віднесеного законом до підслідності 
Національного антикорупційного 
бюро України.

Таким чином, існують чіткі 
приписи, в яких випадках можливо 
затримати особу без ухвали суду. 
І дану норми повинні виконувати 
будь-які правоохоронні органи в 
Україні.

Разом з тим, що ж сталось з ад-
вокатом С. і як його затримали?

А сталось це наступним чином. 
У приміщенні, де безпосередньо 
адвокат С. проживає, працівники 
НАБУ проводили обшук. Для за-
безпечення нормального ходу про-
ведення обшуку та усунення будь-
яких питань до своєї особи,  для 
забезпечення законності дій пра-
цівників НАБУ, для захисту свого 
майна від безпідставного вилучен-
ня, адвокат С. приїхав до квартири 
та приймав участь під час прове-
дення обшуку. 

Все було б добре, але з невідо-
мих причин одразу після закінчен-
ня обшуку адвоката С. затримали 
без ухвали суду, вдягли наручники.

 При цьому, з трьох підстав пе-
редбачених ст. 208 КПК України 
для затримання особи без ухвали 
суду жодна з них не підпадала. Зви-
чайно, можливо зважаючи на осві-
ченість згадка у п. 3 ч. 1 ст. 208 КПК 
України підслідності НАБУ дала де-
тективам НАБУ підстави вважати, 
що їм все можливо, але є одне НО! 
Здійснювати затримання працівни-
ки НАБУ на підставі цієї статті має 
право лише, якщо є підстави вважа-
ти, що можлива втеча підозрюва-
ного. В даному випадку працівни-
ки повідомили адвокату С., що він 
підозрюється в спробі втечі (хоча на 
місце обшуку адвокат з’явився сам).

Також по факту затримання ад-
вокату С. навіть не вручили копію 
протоколу затримання. Протокол 
«сплив» пізніше, при цьому в остан-
ньому фігурували дані детектива 
НАБУ, який насправді не затримував 
адвоката С., а також інша адреса за-

тримання і інший час.
Тобто, фактично офіційний до-

кумент було підроблено.
Але що тут говорити, в цій 

справі незаконним затриманням не 
закінчилось.

Адвокату за юридичні кон-
сультації заставу в розмірі 8 000 
000 $ або тримання під вартою

Сторінки вітчизняних ЗМІ з не-
давнього часу рясніють інформаці-
єю про небачені раніше рішеннях 
наших судів щодо корупціонерів.

Так, одразу після незаконного 
затримання адвоката С. НАБУ та 
САП звернулись до суду з клопо-
танням про обрання запобіжного 
заходу до С. у вигляді тримання під 
вартою.

Клопотання розглядав слав-
нозвісний останнім часом суддя 
Б., який ухвалює судові рішення з 
результатами саме такого змісту, 
які САП та НАБУ просить у своїх 
клопотаннях, підходячи до  доводів 
сторони захисту суто формально, 
для дотримання процесу.

Отже, суддя Б. розглянув кло-
потання САП та НАБУ та вжив до 
С. запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою.

Мабуть нашого адвоката С. 
прирівняли до найголовнішого ко-
рупціонера, тому як йому за його 
«юридичні консультації та пред-
ставництво інтересів в судах» суд 
визначив космічний розмір застави 
в  200 000 000 грн., що фактично в пе-
рерахунку становить 8 000 000 $!

Згідно інформаційного ли-
ста Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ «Про дея-
кі питання порядку застосування 
запобіжних заходів під час досу-
дового розслідування та судового 
провадження відповідно до Кримі-
нального процесуального кодексу 
України» від 04.04.2013 року, який 
зазначає, що слідчому судді необ-
хідно не допускати встановлення 
такого розміру застави як альтер-
нативи триманню під вартою, що є 
завідомо непомірним для цієї особи 
та призводить до неможливості ви-
конання застави.
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Позиції адекватності у визна-
ченні суми застави дотримується і 
Європейський суд з прав людини. 
Зокрема, слід згадати про рішення 
ЄСПЛ «Харченко проти України».

Згідно цього рішення, суд зо-
бов’язаний, при визначенні суми 
застави врахувати матеріальний 
стан підозрюваного, щоб останній 
мав реальну можливість внести 
цю заставу. Якщо ж розмір  заста-
ви завищений, і підозрюваний не в 
змозі  його внести, то мова йде про 
неадекватність застави, натомість 
думка вітчизняних судів іде в розріз 
практиці ЄСПЛ.

У нашому випадку, адвокату 
С. Солом’янський районний суд 
м. Києва обрав неадекватну заставу 
в розмірі 200 000 000 грн., яку Апе-
ляційний суд м. Києва зменшив до 
50 000 000 грн., що теж суттєво не 
змінило стан речей, - так як і така 
застава для простого адвоката є 
неможливою.

Так, у адвоката С. вилучили та 
виявили особистих заощаджень на 
суму менше 1000 $, одне б / у авто 
старше 5 років і пару земельних ді-
лянок загальною площею менше 30 
соток в одному з сіл Житомирської 
області. Про які такі достатки адво-
ката, в розмірі 8 000 000 $ йдеться?

Мабуть заставу спеціально ви-
значили непомірною, щоб адво-
кат не мав можливості вийти під 
заставу з СІЗО, і в результаті, щоб 
він не мав навіть технічної мож-
ливості захистити себе як адвокат 
від кримінального переслідуван-
ня, нормально слідкувати за своїм 
здоров’ям та знаходитись біля своєї 
дружини під час народження своєї 
дитини.

Адвоката - звільнити не мож-
на, затримати!

Або ж все таки в правовій дер-
жаві вислів повинен звучати - звіль-
нити, не можна затримати ?!

За майже 4 місяці судових тяжб 
і спроб донести до судової системи 
і органа досудового розслідуван-
ня про неможливість тримання 
адвоката С. під вартою у зв’язку зі 
станом здоров’я та іншими ваго-
мими обставинами, 26.09.2016 року 

Солом’янський районний суд м. 
Києва змінив запобіжний захід з 
тримання під вартою на домашній 
арешт.

Відповідно до норм КПК Укра-
їни, адвокат С. ще в той же день 
повинен був бути доставлений за 
місцем проживання для виконання 
ухвали суду про застосування до-
машнього арешту.

Разом з тим, і в цій ситуації 
для співробітників НАБУ закон не 
писаний.

Так, близько години ночі 
27.09.2016 року співробітниками 
Київського слідчого ізолятора адво-
кат С. був звільнений і переданий 
співробітникам Нацполіції для по-
дальшого виконання ухвали суду 
про обрання запобіжного заходу у 
вигляді домашнього арешту.

Після того, як машина Нацполі-
ції з адвокатом С. від’їхала від Київ-
ського СІЗО, без будь-якого пред’яв-
лення підозри та ухвали суду 
машина Нацполіціі з С. була грубо 
атакована людьми в масках, а сам 
адвокат С. після фізичного впливу 
цими людьми був викрадений і від-
везений в невідомому напрямку.

Як потім з’ясувалося, С. був за-
триманий співробітниками НАБУ 
вже нібито «в рамках нової кримі-
нальної справи» і потім доставле-
ний в ІТТ.

Схема затримання та ж, що і в 
перший раз - без ухвали суду, без 
наявності підстав.

При цьому які в цьому випадку 
були причини підозрювати втечу 
адвоката С., якщо останній в супро-
воді Нацполіції прямував для ви-
конання ухвали суду?? Плюс, такі 
співпадіння, що саме в день поста-
новлення ухвали про обрання до С. 
запобіжного заходу у газовій справі 
у вигляді домашнього арешту ви-
падково було зареєстроване нове 
кримінальне провадження, в якому 
не проводились жодні слідчі дії і в 
якому підозрюваним став С.

Тут зрозуміло кожному, що пра-
цівниками НАБУ було зроблено 
все, щоб адвокат не втратив можли-
вість і далі бути позбавленим волі 
і перебувати в умовах, несумісних 
зі станом здоров’я, вже не беручи 

до уваги абсурдність пред’явленої 
підозри. 

Не зважаючи на права людини, 
щоб адвокат і далі перебував під 
вартою, робиться все,  поки адвокат 
не зробить ті дії, які будуть зручні 
для органу досудового розсліду-
вання (навіть якщо такі дії будуть 
суперечити правилам адвокат-
ської етики та моральним засадам 
суспільства).

На самому затриманню все не 
закінчилося, порушення закону 
продовжилися і під час вручення 
підозри адвокату С. у новій спра-
ві, а саме: не дивлячись на норми 
КПК України, С. намагалися вру-
чити фотокопію документа, який 
нібито є «повідомленням про 
підозру» через те, що керівник 
Спеціалізованого антикорупцій-
ної прокуратури перебував закор-
доном і фактично не міг передати 
оригінал документу, а лише висла-
ти фотокопію. Це вже не кажучи 
про порушення профільного за-
конодавства щодо неповідомлен-
ня Ради адвокатів міста Києва про 
затримання адвоката С.

І як у будь-якому сценарії 
написаному НАБУ та САП, за-
тримання закінчилось обранням 
Солом’янським районним судом 
м. Києва до адвоката С. запобіжно-
го заходу у вигляді тримання під 
вартою або застави у 5 млн. гри-
вень, а якби закінчилось домаш-
нім арештом, то знову з’явилась би 
нове кримінальне провадження та 
нове затримання без ухвали суду 
та без законних підстав.

Що буде далі в даній справі – 
невідомо, але зрозуміло одне, що 
будь-якою ціною НАБУ не відпу-
стить адвоката С. і порушить будь-
який закон.

 На сьогоднішній день дана 
справа - приклад нічого іншого як 
правового нігілізму і повного руй-
нування всіх принципів  правової 
держави. 

Далі буде… 

За достовірність даних,  
вказаних у статті,  

редакція журналу «БЮЛЕТЕНЬ ААУ» 
відповідальності не несе.
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22 вересня 2016 року відбувся 
Круглий стіл «Юридичні аспек-
ти здійснення процесуальних дій 
щодо адвокатів», організований 
Комітетом кримінального права 
та процесу.

Захід був присвячений обгово-
ренню найбільш значних та частих 
порушень гарантій адвокатської ді-
яльності в ході досудового розсліду-
вання щодо адвокатів або їх клієнтів.

В ході дискусії адвокат Віталій 
Наум, який також є членом Коміте-
ту захисту прав адвокатів Київської 
області, розповів про основні про-
яви зловживань зі сторони обвину-
вачення, з якими доводиться зустрі-
чатися на практиці.

Зокрема, за словами пана Віта-
лія, зазвичай слідчі намагаються 
вилучити з офісу адвоката якомога 
більше комп’ютерної техніки, а та-
кож оглянути адвокатські досьє на 
осіб, які не мають жодного відно-
шення до фігурантів справи.

Також, за словами адвоката, по-
частішали випадки провокацій з 
ініціативи спецслужб, коли до ад-

воката під виглядом клієнта «під-
силають» агента, який наполегливо 
просить вирішити для нього певне 
питання за допомогою хабаря. 

Пан Наум також поскаржився на 
формальних підхід слідчих суддів 
при розгляді клопотань слідчих щодо 
адвокатів, адже судді не перевіряють 
правдивості доводів цих клопотань 
та часто сприймають «на віру» твер-
дження слідчих і прокурорів. 

Слова колеги підтримав адво-
кат Олександр Плахотнюк, який 
також поділився власним досвідом 
порушення процесуальних гаран-
тій його професійної діяльності. 
Зокрема пан Олександр поділився 
з присутніми деякими деталями 
спроби його шантажу з викорис-
танням незаконно здобутого запису 
розмови адвоката з клієнтом у СІЗО. 

Зі своєї сторони Максим Гри-
щук, перший заступник керівника 
Спеціалізованої антикорупційної 
прокуратури, розповів про бачення 
піднятих проблем стороною обви-
нувачення. Зокрема, пан Максим 
акцентував увагу учасників Круг-
лого столу на тому, що на сьогодні 
слідчі позбавлені іншої можливості 
виконати свій обов’язок по ефек-
тивному розслідуванню криміналь-
ного правопорушення, до якого в 
дійсності причетний адвокат, без 
певного обмеження гарантій його 
професійної діяльності. Прокуро-
ри вважають втручання в роботу 
адвокатів в ряді випадків виправ-
даним та вимушеним заходом, на-
правленим на встановлення істини 

по справі. Також, на думку пана 
Грищука, відповідальність за якість 
ухвал слідчих суддів щодо адвокатів 
несуть самі судді.

З цим не погодилась слідча 
суддя Солом’янського районного 
суду м. Києва Вікторія Кицюк. На 
її думку, судді здебільшого позбав-
лені реальної можливості перевіри-
ти кожне твердження слідчого або 
прокурора при розгляді клопотань 
про вжиття заходів забезпечення 
кримінального провадження. Та-
кож пані Вікторія зазначила, що, на 
її погляд, межі адвокатської таємни-
ці визначаються самим адвокатом. 
Крім того, пані Кицюк також навела 
цікавий та детальний аналіз прак-
тики Європейського суду з прав лю-
дини щодо захисту прав адвокатів, 
основна ідея якої зводиться до необ-
хідності пошуку в кожному окремо-
му випадку розумного балансу між 
забезпеченням публічного інтересу 
в розслідуванні злочину та захистом 
гарантій адвокатської діяльності. 

Також в ході обговорення учас-
ники Круглого столу висловили 
цікаві пропозиції щодо способів за-
хисту прав адвокатів, як-от запрова-
дження процедури вилучення речей 
і документів адвоката лише після їх 
огляду слідчим суддею, а також пе-
редача права огляду адвокатських 
досьє в ході обшуку лише представ-
нику ради адвокатів регіону. 

Асоціація адвокатів України дя-
кує усім гостям та учасникам Круг-
лого столу та запрошує до подаль-
шого конструктивного діалогу. 

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ 
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ ЩОДО АДВОКАТІВ» 
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Сьогодні Україна перебуває в 
стані здійснення численних реформ. 
Одним з етапів реформування судо-
вої системи України є вдосконалення 
системи виконання судових рішень, 
як завершальної стадії судового про-
цесу. Такі зміни сьогодні є не просто 
потребою, це вимога, без виконання 
якої реформа судової системи в ціло-
му втрачає сенс.

Станом на 2015 рік в Україні не 
виконуються 95% рішень Європей-
ського Суду та близько 70% рішень 
національних судів. При цьому Єв-
ропейський суд з прав людини в 
своїх рішеннях, зокрема, у справі 
«Іванов Ю.М. проти України» від 
15.10.2009, «Чуйкіна проти Укра-
їни» від 13.01.2011., неодноразово 
зазначав, що питання тривалого 
невиконання остаточних рішень та 
відсутності ефективних засобів юри-
дичного захисту в правовій системі 
України залишаються невиріше-
ними попри той факт, що існують 
відповідні рішення Суду з чіткими 
закликами Уряду вжити необхідних 
заходів для їх вирішення.  

 У жовтні поточного року на-
брали чинності закони України 
«Про органи та осіб, які здійсню-

ють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів» та 
«Про виконавче провадження», які 
мають на меті підвищити ефектив-
ність діяльності органів та осіб, що 
здійснюють примусове виконання 
судових рішень. Передбачається 
впровадження комбінованої систе-
ми виконання рішень шляхом мо-
дернізації служби державних вико-
навців та запровадження інституту 
приватних виконавців.

Окрім запровадження змішаної 
системи примусового виконання 
рішень органами державної вико-
навчої служби та приватними ви-
конавцями, законами передбачені 
наступні нововведення:

•встановлення максимально ко-
ротких та чітко визначених строків 
вчинення всіх виконавчих дій та 
прийняття процесуальних рішень; 

•створення умов для ефектив-
ного звернення стягнення на майно 
боржників, зокрема запровадження 
Єдиного реєстру боржників; ство-
рення електронної взаємодії між 
учасниками процедури виконавчо-
го провадження тощо; 

•посилення відповідальності 
боржника, підвищення розмірів 
штрафів, які накладаються вико-
навцем, посилення кримінальної 
відповідальності за ухилення від 
сплати аліментів тощо.

Також законами розширено пе-
релік рішень, що підлягають при-
мусовому виконанню, передбачено 
формування відкритого Єдиного 
реєстру боржників, запроваджено 
автоматизацію процедур виконання 
рішень шляхом електронної реєстра-
ції документів, повного фіксування 
процесуальних рішень та виконав-
чих дій в автоматизованій системі, 
запроваджено можливість реалізації 
арештованого майна шляхом його 
продажу на електронних торгах із 
врахуванням деяких обмежень. 

Найбільш жваві дискусії викли-
кало введення інституту приватних 
виконавців. Не дивлячись на непоо-
динокі занепокоєння, в цілому про-
гнози правників позитивні. Впевне-
ність в успіху нововведень придає 

досвід західних країн, де зміни в бік 
приватноправової системи виконан-
ня судових рішень довели свою ефек-
тивність. Таку систему використову-
ють Франція, Нідерланди, Угорщина, 
Чехія, Литва, Латвія, Естонія. Модель 
характеризується тим, що приватні 
виконавці наділені повноваженнями 
виконання рішень у приватноправо-
вій сфері, тоді як виконання рішень 
у сфері дії публічного права покладе-
не на органи державної влади. Деякі 
країни після успішного впроваджен-
ня змішаної моделі виконавчого про-
вадження згодом переходили до її 
повної приватизації. 

На думку законодавця, введен-
ня інституту приватних виконавців 
суттєво знизить завантаженість ви-
конавчої служби, оскільки у стягува-
ча буде вибір куди подати документ 
для примусового виконання: до дер-
жавного чи приватного виконавця. 
При цьому приватний виконавець 
буде мотивований на ефективне 
здійснення виконання рішення, 
адже від цього залежатиме прибу-
ток та конкурентні переваги. Таким 
чином, формується категорія  ква-
ліфікованих, мотивованих виконав-
ців, які будуть діяти на незалежній, 
конкурентній та самоокупній осно-
ві, що сприятиме підвищенню рівня 
ефективності виконання судових рі-
шень, оновленню кадрового складу, 
скорочення державних витрат на 
утримання виконавчої системи, ско-
рочення апарату державних служ-
бовців. Окрім того, вмотивованість 
в успішному виконанні рішень при-
зведе до нових надходжень до дер-
жавного бюджету. 

Щодо розподілу категорій вико-
навчих документів, слід наголосити 
що виключно за державними вико-
навцями закріплено виконання:

1) рішень про відібрання і пере-
дання дитини, встановлення поба-
чення з нею або усунення перешкод 
у побаченні з дитиною;

2) рішень, за якими боржником 
є держава, державні органи, На-
ціональний банк України, органи 
місцевого самоврядування, їх поса-
дові особи, державні та комунальні 

НОВЕЛИ РЕФОРМУВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

Олександра БУЧКО

Юрист Адвокатської компанії 
«Маршаллєр і партнери» 



27  №5 (22) жовтень – листопад 2016 р.

підприємства, установи, організації, 
юридичні особи, частка держави у 
статутному капіталі яких переви-
щує 25 відсотків, та/або які фінан-
суються виключно за кошти дер-
жавного або місцевого бюджету;

3) рішень, за якими боржником 
є юридична особа, примусова реалі-
зація майна якої заборонена відпо-
відно до закону;

4) рішень, за якими стягувачами 
є держава, державні органи;

5) рішень адміністративних су-
дів та рішень Європейського суду з 
прав людини;

6) рішень, які передбачають 
вчинення дій щодо майна держав-
ної чи комунальної власності;

7) рішень про виселення та все-
лення фізичних осіб;

8) рішень, за якими боржни-
ками є діти або фізичні особи, які 
визнані недієздатними чи цивільна 
дієздатність яких обмежена;

9) рішень про конфіскацію майна;
10) рішень, виконання яких від-

несено цим Законом безпосередньо 

до повноважень інших органів, які не 
є органами примусового виконання;

11) інших випадків, передбаче-
них цим Законом та Законом Украї-
ни «Про органи та осіб, які здійсню-
ють примусове виконання судових 
рішень і рішень інших органів».

Тобто, компетенція приватних 
виконавців є доволі обмеженою та 
здебільшого передбачає роботу з 
банківськими боргами за стягнен-
нями на користь банків та кредит-
них спілок. Залежно від ефектив-
ності реформи, в майбутньому 
можливе розширення повноважень 
приватних виконавців.

Зміни в системі виконання су-
дових рішень мають поступовий 
характер. Реальне введення інсти-
туту приватних виконавців перед-
бачається через півроку після опу-
блікування законів, тобто, з 2017 
року. До цього має бути сформо-
ваний Єдиний реєстр приватних 
виконавців України, куди будуть 
внесені дані про усіх приватних 
виконавців, які пройшли відбір і 

отримали ліцензію на діяльність 
від Міністерства юстиції України, в 
тому числі – відомості про офіс та 
страхові зобов’язання виконавця. 
Також туди будуть вноситися усі 
дані про дисциплінарні стягнення 
приватних виконавців, про зупи-
нення та припинення діяльності.

Отже, прийняття принципово 
нового Закону України «Про вико-
навче провадження» має внести сут-
тєві зміни у функціонування судової 
системи України. Запровадження 
таких змін підвищить рівень судо-
вого захисту прав осіб та сприятиме 
зростанню довіри громадян до судо-
вої системи, яка сьогодні є неприпу-
стимо низькою.  Про ефективність 
реформи говорити рано, проте, без-
умовно, такі зміни мають стимулю-
вати роботу державних виконавців, 
забезпечити прозору та ефектив-
ну організацію органів та осіб, які 
здійснюватимуть примусове вико-
нання судових рішень, а також до-
поможуть запобігти корупції в про-
цесі виконавчого провадження. 

Леся ДУБЧАК

К.ю.н., адвокат, член Правління 
ААУ, Президент КМА ААУ

ВІДВЕРТА РОЗМОВА ПРО ДОГОВОРИ ПРО ВИЗНАННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ АБО ПРО ЧЕРГОВИЙ 

КАПКАН ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
«Оподаткування – це мистецтво 

общипувати гуску так, 
щоб отримати максимум пір’я 

з мінімумом писку»
Міністр фінансов Франції 

Жан Б. Кольбер, XVII ст.

Відповідно до пункту 4 частини 
2 статті 17  Кодексу адміністратив-
ного судочинства України юрис-
дикція адміністративних судів по-
ширюється на публічно-правові 
спори, зокрема: спори, що вини-
кають з приводу укладання, вико-
нання, припинення, скасування чи 
визнання нечинними адміністра-
тивних договорів.

Пунктом 14 частини 1 статті 3 
Кодексу адміністративного судо-
чинства України надано визначення 
адміністративного договору – дво- 
або багатостороння угода, зміст якої 
складають права та обов’язки сторін, 
що випливають із владних управлін-
ських функцій суб’єкта владних по-

вноважень, який є однією із сторін 
угоди. Згідно з наведеним визначен-
ням, необхідними ознаками адміні-
стративного договору є суб’єктна – 
обов’язковою стороною у ньому є 
суб’єкт владних повноважень; пред-
метна  – його змістом є права та 
обов’язки сторін, що випливають 
із владних управлінський функцій 
суб’єкта владних повноважень.

Як відзначає в статті «Адміністра-
тивний договір: дискусійні питання 
правової природи та правосуб’єк-
тності сторін» суддя Окружного ад-
міністративного суду міста Києва 
Бояринцева Марина Анатоліївна 
(«Вісник Вищої ради юстиції», №2 (6) 
2011, с.79-94; доступ до статті в мере-
жі Інтернет: http://www.vru.gov.ua/ 
content/article/visnik06_08.pdf), до 
ознак адміністративного договору 
відносять: юридичну нерівність сто-
рін, що виражається у виняткових 
повноваженнях управненої сторони 
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договору; публічно-правовий харак-
тер договірних зобов’язань; імпе-
ративно визначені умови договору 
за способом конструювання; мету 
договору – задоволення публічних 
інтересів (домінування суспільних 
цілей). Також автор статті відзначає, 
що у вітчизняній науці адміністра-
тивного права наголошується на 
доцільності дотримання загальних 
вимог договірного права при укла-
данні адміністративних договорів, 
зокрема, таких як: форма договору, 
наслідки недотримання встановле-
ної форми, випадки недійсності, тер-
міни тощо.

І дійсно, нерідко в судових 
рішеннях при оскарженні плат-
никами податків дій та рішень 
податкової щодо розірвання в одно-
сторонньому порядку договорів про 
визнання електронних документів, 
знаходимо посилання на такі статті 
Цивільного кодексу України:

• «ч. 1 ст. 626  Цивільного кодексу 
України (далі – ЦКУ): договором є до-
мовленість двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну 
або припинення цивільних прав та 
обов’язків.

• ч. 1 ст. 628  ЦКУ: зміст догово-
ру становлять умови (пункти), ви-
значені на розсуд сторін і погоджені 
ними, та умови, які є обов’язкови-
ми відповідно до актів цивільного 
законодавства.

• ч. 3 ст. ст. 651 ЦКУ: односто-
роння відмова від договору у повно-
му обсязі або частково, дозволяється 
у разі, якщо право на таку відмову 
встановлено договором або законом 
та зазначено, що лише у відповідно-
сті до даних умов договір відповідно 
є розірваним або зміненим.

• ч. 1 ст. 651 ЦКУ: зміна або розі-
рвання договору допускається лише 
за згодою сторін, якщо інше не вста-
новлено договором або законом.

•ч. 2 ст. 651 ЦКУ: договір може 
бути змінено або розірвано за рі-
шенням суду на вимогу однієї із сто-
рін у разі істотного порушення до-
говору другою стороною та в інших 
випадках, встановлених договором 
або законом».

Водночас, відповідно до ст.1 ЦКУ 
цивільним законодавством регулю-

ються особисті немайнові та майнові 
відносини (цивільні відносини), за-
сновані на юридичній рівності, віль-
ному волевиявленні, майновій само-
стійності їх учасників. До майнових 
відносин, заснованих на адміністра-
тивному або іншому владному під-
порядкуванні однієї сторони другій 
стороні, а також до податкових, бю-
джетних відносин цивільне зако-
нодавство не застосовується, якщо 
інше не встановлено законом. А 
наразі законом не встановлено 
можливість застосування до дого-
ворів про визнання електронних 
документів положень ЦКУ. В По-
датковому кодексі України навіть 
згадки немає про такі договори й 
право контролюючого органу їх 
ініціювати та підписувати.

Тому доречно нагадати усім по-
ложення Основного Закону, відпо-
відно до ч.2 ст.6 якого органи законо-
давчої, виконавчої та судової влади 
здійснюють свої повноваження у 
встановлених цією Конституцією ме-
жах і відповідно до законів України. 

Відповідно до ч.2 ст.19 Конститу-
ції України органи державної влади 
та органи місцевого самоврядуван-
ня, їх посадові особи зобов’язані дія-
ти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України.

Відповідно до пп.21.1.1. п.21.1.  
ст. 21 Податкового кодексу України 
посадові особи контролюючих орга-
нів зобов’язані дотримуватися Кон-
ституції України та діяти виключно 
у відповідності з Податковим Ко-
дексом та іншими законами Украї-
ни, іншими нормативними актами. 
Також посадові особи контролюю-
чих органів зобов’язані не допуска-
ти порушень прав та охоронюва-
них законом інтересів громадян, 
підприємств, установ, організацій; 
коректно та уважно ставитися до 
платників податків, їх представни-
ків та інших учасників відносин, що 
виникають під час реалізації норм 
цього Кодексу та інших законів, не 
принижувати їх честі та гідності.

Станом на сьогодні укладення 
договору про визнання електро-
нних документів регламентовано по- 

ложеннями Порядку підготовки 
та подання податкової звітності в 
електронному вигляді, яка надси-
лається засобами телекомунікацій-
ного зв’язку, затвердженого нака-
зом ДПА України від 10.04.2008 р. 
№ 233, зареєстрованого у Мініс-
терстві юстиції 16.04.2008 р. за № 
320/15011. Водночас, відповідно до 
преамбули цієї Інструкції, вона по-
ширюється на Державну податкову 
адміністрацію України та її терито-
ріальні органи, платників податків, 
які за власним бажанням подають 
податкові документи в електро-
нному вигляді. У додатку 1 до Ін-
струкції №233 міститься примірний 
договір про визнання електронних 
документів, який укладається плат-
ником та контролюючим органом 
для врегулювання правовідносин з 
приводу визнання податкової звітно-
сті платника в електронному вигляді.

Таким чином, виконання поло-
жень Інструкції №233 не є обов’яз-
ком платників податків. Проте 
обов’язком платників податків є ре-
єстрація виданих покупцям (контра-
гентам) податкових накладних, а ви-
конати цей обов’язок без підписання 
з податковою інспекцією договору 
про визнання електронних доку-
ментів сьогодні неможливо, бо про-
сто немає жодної альтернативи для 
тих, хто не бажає подавати податкові 
документи в електронному вигляді і 
керуватися Інструкцією №233.

Крім того, відповідно до п.1201.1. 
ст.1201 Кодексу адміністративного 
судочинства України порушення 
платниками податку на додану вар-
тість граничних термінів реєстрації 
податкових накладних, що підляга-
ють наданню покупцям - платни-
кам податку на додану вартість, та 
розрахунків коригування до таких 
податкових накладних в Єдиному 
реєстрі податкових накладних, вста-
новлених статтею 201 цього Кодек-
су, тягнуть за собою накладення на 
платників податку на додану вар-
тість, на яких відповідно до вимог 
статей 192 та 201 цього Кодексу по-
кладено обов’язок щодо такої реє-
страції, штрафу в розмірі:

• 10 відсотків від суми подат-
ку на додану вартість, зазначеної в 
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таких податкових накладних/роз-
рахунках коригування, - у разі по-
рушення терміну реєстрації до 15 
календарних днів;

• 20 відсотків від суми податку 
на додану вартість, зазначеної в та-
ких податкових накладних/розра-
хунках коригування, - у разі пору-
шення терміну реєстрації від 16 до 
30 календарних днів;

• 30 відсотків від суми податку 
на додану вартість, зазначеної в та-
ких податкових накладних/розра-
хунках коригування, - у разі пору-
шення терміну реєстрації від 31 до 
60 календарних днів;

• 40 відсотків від суми подат-
ку на додану вартість, зазначеної в 
таких податкових накладних/роз-
рахунках коригування, - у разі по-
рушення терміну реєстрації на 61 і 
більше календарних днів.

Відповідно до п.1201.2. ст.1201 
Кодексу адміністративного судо-
чинства України відсутність з вини 
платника реєстрації податкової на-
кладної, що підлягає наданню по-
купцю - платнику податку на додану 
вартість, та розрахунку коригування 
до такої податкової накладної в Єди-
ному реєстрі податкових наклад-
них протягом 180 календарних днів 
з дати їх складання тягне за собою 
накладення на платників податку, 
на яких відповідно до вимог статей 
192 та 201 цього Кодексу покладе-
но обов’язок щодо такої реєстрації, 
штрафу в розмірі 50 відсотків від 
суми податку на додану вартість, за-
значеної в таких податковій наклад-
ній/розрахунку коригування.

От і тримають фіскальні ор-
гани «на гачку» тисячі платників 
податків: розривають безпідставно 
в односторонньому порядку до-
говір про визнання електронних 
документів, не виконують свої зо-
бов’язання за цим договором, а це 
унеможливлює реєстрацію подат-
кових накладних, відтак суб’єкти 
господарювання позбавляються 
можливості виконувати обов’язок, 
передбачений Податковим кодек-
сом України з реєстрації виданих 
покупцям (контрагентам) податко-
вих накладних й блокується пов-
ністю їх господарська діяльність. В 

отримуваних квитанціях причина 
нереєстрації зазначена наступна: 
реєстрація неможлива через можли-
ве розірвання Договору про визнан-
ня електронної звітності і начебто 
порушення вимог Інструкції з під-
готовки і подання податкових доку-
ментів в електронному вигляді засо-
бами телекомунікаційного зв’язку, 
затвердженої наказом ДПА України 
від 10.04.2008 р. №233; відправни-
ком такого повідомлення є Автома-
тизована система «Єдине вікно по-
дання електронної звітності» ДФС 
України, версія 2.2.6.110. А новий 
договір підписати взамін розірва-
ного теж технічно неможливо, бо 
при направленні його на реєстрації 
приходить квитанція, що діє ста-
рий договір. От така еквілібристи-
ка, замкнене коло. І це незважаючи 
на пряму вказівку закону – статтю 
6 Господарського кодексу України, 
яка загальним принципом господа-
рювання в Україні визначає заборо-
ну незаконного втручання органів 
державної влади та органів місце-
вого самоврядування, їх посадових 
осіб у господарські відносини. Хоча і 
з такої, на перший погляд, безвихід-
ної ситуації, вихід є: отримати нові 
сертифікати електронних ключів 
і подати їх з новим договором про 
визнання електронних докумен-
тів на підписання контролюючому 
органу. Інше питання – строки, в 
які такий договір буде підписаний, 
адже останнім часом спостерігаємо 
чергові «ігри», «качелі» під фіскалів 
в частині строків підписання - від 5 
до 20 днів.

Пункт 3 розділу 3 Примірного 
договору про визнання електро-
нних документів встановлює, що 
орган ДПС зобов’язаний забезпе-
чувати приймання податкових до-
кументів в електронному вигляді 
платника податків у терміни, визна-
чені законодавством для податкових 
документів в паперовому вигляді, 
та їх комп’ютерну обробку; забезпе-
чувати відправлення квитанцій на 
електронну адресу платника подат-
ків. Пункт 1 розділу 6 Примірного 
договору встановлює, що Договір 
про визнання електронних доку-

ментів набирає чинності з моменту 
його підписання Сторонами. Згідно 
пункту 4 розділу 6 Примірного до-
говору про визнання електронних 
документів, орган ДПС має право 
розірвати Договір в односторонньо-
му порядку у випадку ненадання 
Платником податків нового посиле-
ного сертифіката (сертифікатів) від-
критого ключа замість скасованих 
або в разі зміни Платником місця 
реєстрації, тобто законні підстави 
для розірвання договору всього дві.

Як правило, у випадках безпід-
ставного розірвання договору про 
визнання електронних документів, 
що набули наразі в країні масово-
го та загрозливого характеру, кон-
тролюючий орган посилається на 
вжиття заходів, передбачених пунк-
том 12.5 Порядку обліку платників 
податків і зборів, затвердженого на-
казом Міністерства фінансів Украї-
ни від 09.12.2011 р. №1588, відповід-
но до якого якщо за результатами 
заходів щодо встановлення фактич-
ного місцезнаходження юридичної 
особи підрозділами податкової мі-
ліції буде підтверджено відсутність 
такої особи за місцезнаходженням 
або встановлено, що фактичне міс-
цезнаходження юридичної особи 
не відповідає зареєстрованому міс-
цезнаходженню, керівник (заступ-
ник керівника) органу державної 
податкової служби приймає рі-
шення про направлення до відпо-
відного державного реєстратора 
повідомлення про відсутність юри-
дичної особи за місцезнаходженням 
за формою №18-ОПП (додаток 24).

Так, відповідно до п. 45.2 ст. 45 
Податкового кодексу України, по-
датковою адресою юридичної осо-
би (відокремленого підрозділу юри-
дичної особи) є місцезнаходження 
такої юридичної особи, відомості 
про що містяться у Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців.

Поняття «місцезнаходження 
юридичної особи» визначається в 
статті 93 Цивільного кодексу Украї-
ни як фактичне місце ведення діяль-
ності чи розташування офісу, з яко-
го проводиться щоденне керування 
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діяльністю юридичної особи (пере-
важно знаходиться керівництво) та 
здійснення управління і обліку.

Відомості Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань вважаються достовірни-
ми і можуть бути використані в спо-
рі з третьою особою, доки до них не 
внесено відповідних змін.

Оскільки зміни в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань 
щодо зміни місцезнаходження 
платника податків, як правило, 
відсутні, Феміда стоїть на захисті 
прав платників податків й масово 
визнає дії щодо розірвання дого-
вору про визнання електронних 
документів протиправними, як і 
бездіяльність податківців щодо 
невиконання своїх договірних 
зобов’язань. 

Тому податківці думали-га-
дали й придумали новий спосіб 
«кошмарити» реальний сектор 
економіки – «нав’язувати» укла-
дення додаткових угод до дого-
ворів про визнання електронних 
документів, щоб вже на законних, 
легалізованих підставах мати змо-
гу блокувати господарську діяль-
ність платників податків через 
прийняття рішення про зупинен-
ня дії договору про визнання елек-
тронних документів. От і пропону-
ється платникам підписати в новій 
редакції розділ 5 та пункт 4 розділу 
6 Договору про визнання електро-
нних документів,  а саме: 

«5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ДОСТО-
ВІРНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ

1. Контролюючий орган у випадку 
необхідності підтвердження достовір-
ності (автентичності) відомостей, 
зазначених в електронних податко-
вих документах, направляє платнику 
податків письмове повідомлення з об-
ґрунтуванням причини своєї вимоги, 
вказівкою дати і номера електронного 
документа, що є предметом спору та 
повідомляє платника податків про 
тимчасове зупинення дії цього Догово-
ру до врегулювання відповідних спірних 
питань (вирішення спору).  

2. Для вирішення спору платнику 
податків пропонується надати такі 
матеріали: 

• спірний електронний документ 
у вигляді файла із накладеним на нього 
ЕЦП;

• документи, на підставі яких 
створено спірний електронний доку-
мент.

Повідомлення надсилається плат-
нику податків шляхом направлення 
електронного листа на адресу, визна-
чену платником у цій додатковій угоді 
та вважається врученим з моменту 
отримання контролюючим органом ін-
формації про відправку. 

2. Платник податків протягом 5 
робочих днів після отримання зазначе-
ного повідомлення може з’явитись до 
контролюючого органу та надати по-
яснення і документи на підтвердження 
достовірності (автентичності) відо-
мостей зазначених у відповідних елек-
тронних податкових документах. 

3. У випадку непідтвердження до-
стовірності (автентичності) відомо-
стей, зазначених в електронних по-
даткових документах, контролюючий 
орган приймає рішення про зупинення 
дії договору. 

4. У разі, якщо після прийняття 
рішення  про зупинення дії договору 
платник податків надасть відповідні 
пояснення та документи на підтвер-
дження достовірності (автентичнос-
ті) відомостей зазначених у відповідних 
електронних податкових документах, 
контролюючий орган вправі прийняти 
рішення про відкликання рішення про 
зупинення дії договору та поновлення 
дії останнього.

5. Рішення про зупинення дії дого-
вору може бути оскаржено в порядку 
досудового врегулювання спорів, визна-
ченого статтею 56 Податкового кодек-
су України або в судовому порядку.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
4. Орган ДФС має право розірвати 

Договір в односторонньому порядку у 
випадках:

 • ненадання платником податків 
нового посиленого сертифіката (сер-
тифікатів) відкритого ключа замість 
скасованого (скасованих) в тому числі 
у разі зміни облікових даних платника 
податків, зокрема відомостей про ке-

рівництво (директора, головного бух-
галтера та/або інших осіб, які мають 
право підпису податкових документів);

• закінчення шестимісячного стро-
ку з дня прийняття рішення про зу-
пинення дії договору (в разі невжиття 
платником податків заходів спрямова-
них на поновлення дії останнього)».

По іншому, аніж маніпуля-
ціями, ці дії складно назвати, й 
оцінку їм вже неодноразово було 
надано:  як відзначила в своєму 
листі до очільника ДФС Украї-
ни народний депутат України 
Оксана Продан: «...такими діями 
фіскальні органи, замість впро-
вадження електронних сервісів та 
розвитку електронного докумен-
тообігу, обмежують права плат-
ників податків, створюють інстру-
менти тиску на них та можливості 
для отримання неправомірної ви-
годи». А що у відповідь – чергова 
відписка (відповідь на звернен-
ня - лист ДФС від 21.06.2016 р. 
№1532/2/99-99-06-07-10). У газеті 
«Дзеркало тижня» Віта Форсюк, 
звернула увагу, що фактично, 
така додаткова угода — це неймо-
вірний креативний шедевр подат-
кового свавілля, адже завдяки їй 
ДФС отримає просто необмежені 
можливості для блокування пода-
чі звітності та реєстрації податко-
вих накладних платника податків. 
На жаль, сповідуючи філософію 
«замирення дракона», платники 
податків спокійно підписують цю 
додаткову угоду, абсолютно не за-
мислюючись над відповідністю її 
положень вимогам чинного зако-
нодавства. Та й вимоги контролю-
ючих органів про безумовне укла-
дення між платниками податків 
та ними договорів про визнання 
електронних документів, м’яко ка-
жучи, наразі теж не зовсім закон-
ні (http://gazeta.dt.ua/business/
podatkova-it-servisi-ne-mozhesh-
poboroti-prosto-vidklyuchi-_.html).

Отож, платники податків, будь-
те обачними, користуйтеся пра-
вовою допомогою професіоналів, 
будьте обізнаними, адже «nobody 
can help you but yourself». 
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