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  «Будь-які закони, які приймаються 
для суспільного блага, повинні бути 

продуманими та ефективними. 
Якщо ж вони не будуть правильно 

прописані, від них не буде блага 
будь-якій державі» 

(Кардинал Рішельє) 

Перш ніж говорити про те, 
які зміни на законодавчому рівні 
мають відбутися щодо функціо-
нування вітчизняної адвокатури, 
потрібно визначитися з головни-
ми проблемами і пріоритетними 
напрямами її поступу. І в підсум-
ку – з тим, якою ми хочемо бачити 
адвокатуру завтра. 

На моє глибоке переконання, 
адвокатура,  як правозахисний 
інститут, має бути аполітичною, 
справді незалежною та само-
врядною. Там, де є адвокатура, 
не повинно бути політики. Наше 
завдання – захист усіх громадян, 
незалежно від їхніх політичних 
поглядів та інших особистих пе-
реконань. Оскільки, як казали в 
радянські часи: жити в суспільстві 
і бути вільним від суспільства не-

можливо – ті процеси, які відбу-
ваються в державі, безперечно, 
накладають свій відбиток і на стан 
справ в адвокатурі. Не враховува-
ти цього – значить уводити себе 
в оману. 

Натомість ми повинні усвідом-
лювати, що реформа адвокату-
ри є невіддільним компонентом 
реформи усієї держави у напря-
мі євроінтеграції. З погляду єв-
ропейських стандартів побудова 
будь-якого сильного демократич-
ного суспільства неможлива без 
ефективної правової системи, за 
якої державні інститути і держа-
ва взагалі живуть та керуються не 
законом сили, а силою закону. Саме 
протистояння законові сили і 
зміцнення сили закону є основни-
ми завданнями адвокатури на ни-
нішньому етапі розвитку правової 
системи України. А реалізація 
цих завдань не припускає жодних 
втручань у діяльність адвокатури, 
зокрема з боку держави. 

Отже тільки якщо адвокату-
ра буде справді незалежною та 
самоврядною, вона зможе повно-
цінно реалізуватися як ефектив- 
ний конституційний правозахис-
ний інститут. 

Тому треба на законодавчому 
рівні чітко визначити гарантії ад-
вокатської незалежності, механіз-
ми її реалізації, прозору та демо-
кратичну процедуру формування 
системи органів адвокатського 
самоврядування.  Без втілення ба-
зових принципів незалежнос-
ті та самоврядності адвокатури 
неможливо вибудувати решту ос-
новних засад її функціонування. 
Без гарантування домінуючих і 
визначальних принципів, решта 
похідних принципів – позбавлені 
фундаменту. 

20 лютого 2016 року на розши-
реному засіданні Ради адвокатів 
Закарпатської області було обго-
ворено питання реформування 
системи адвокатури України за 
розміщеним на офіційному сайті 

Ради з питань судової реформи 
проектом Закону України «Про 
внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність». 

Погляди, викладені в цій 
статті, не є виключно індивіду-
альними судженнями, а радше 
коротким синтезом колектив-
ної думки адвокатів Закарпаття, 
виробленої та сформульованої 
в ході обговорення проекту цих 
законодавчих змін. 

Ні в кого не викликає сумні-
ву, що стан правової системи в 
нашій країні далекий від ідеаль-
ного, а регулювання правовідно-
син у сфері правової допомоги, 
захисту прав і законних інтересів 
громадян і юридичних осіб можна 
вважати критично недосконалим. 
Проте врегулювати ці складні 
правові механізми в якомусь од-
ному законі надзвичайно важко з 
огляду на їхній динамізм та при-
таманну адвокатській діяльності 
гнучкість. Ця гнучкість є похід-
ною постійних змін законодав-
ства в усіх галузях права, до яких 
адвокатам доводиться пристосо-
вуватися, оскільки адвокати на-
дають правову допомогу в най-
різноманітніших спорах та по 
різних юридичних проблемах сво-
їх клієнтів в усій безкрайній різ-
номанітності життя з усією його 
непередбачуваністю. 

Очевидним є те, що реформу-
вання системи адвокатури в Укра-
їні є нагально необхідним, але чи 
можливо це зробити одним зако-
ном? Маю сумніви щодо цього і 
хочу цими сумнівами поділитися, 
але спершу поставлю одне запи-
тання, на яке також сподіваюся 
знайти відповідь разом із коле-
гами в ході обговорення Законо-
проекту: чи потрібна деталізація 
і в Конституції, і в профільному 
законі усіх організаційних питань 
функціонування адвокатського 
самоврядування, чи не супере-
чить ця деталізація змістові прин-

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

Олексій ФАЗЕКОШ

Голова Ради адвокатів 
Закарпатської області

АДВОКАТУРА МАЄ БУТИ АПОЛІТИЧНОЮ, 
НЕЗАЛЕЖНОЮ ТА САМОВРЯДНОЮ
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ципу самоврядності адвокатури, 
як і її незалежності?

Цілком зрозумілим є бажання 
політичного керівництва нашої 
держави провести системні, комп-
лексні реформи всієї правової сис-
теми України та наблизити її до єв-
ропейських правових стандартів. 
Але чи не зводиться воно зараз до 
простого запозичення норм права 
без врахування потенціалу рецеп-
ції цих норм в суспільно-політич-
них реаліях сучасної України?

Аби будувати щось міцне і вар-
тісне, слід спершу пересвідчитися 
що підмурівок достатньо міцний. 
А для реформування системи ад-
вокатури на Україні цей підму-
рівок складає незалежність 
адвокатури від держави, яка 
унеможливить будь-який вплив 
на неї з метою використання у 
політичних цілях, маніпулюван-
ня в кримінальному судочин-
стві, рейдерстві й інших подіб-
них намірах. Захист професійних 
прав адвокатів, розширення ком-
петенції адвокатів, яке називають 
введенням адвокатської монополії, 
розв’язання соціальних та пенсій-
них питань, оподаткування тощо 
– це важливі питання діяльності 
адвокатської корпорації, які мо-
жуть бути розв’язані в подальшо-
му за умови її реальної конститу-
ційно визначеної незалежності. 

В цьому контексті останній 
висновок Конституційного суду 
стосовно реформи системи пра-
восуддя для адвокатів нарешті 
намітив перспективи позитив-
ного характеру: вперше гаран- 
тії ефективного функціонування 
адвокатури можуть бути закрі-
плені на конституційному рівні. 
Про це треба сказати як про оче-
видне досягнення вітчизняного 
законотворення.

Проект змін Закону «Про ад-
вокатуру та адвокатську діяль-
ність», потрібно зазначити, також 
привносить цілу низку обнадій-
ливих позитивних змін. Але в 
частині запропонованої моделі 
формування органів адвокат-
ського самоврядування не витри-
мує жодної критики, оскільки ця 

запропонована модель і виборчі 
механізми, на наше переконання, 
є непослідовними, недалекогляд-
ними та концептуально недемо-
кратичними. 

Зокрема, сумнівними бачаться 
деякі зміни у системоутворюючо-
му з погляду адвокатської демо-
кратії Розділі VII «Адвокатське са-
моврядування».

Приміром у ч. 3 ст. 43 пропо-
нується визначити: «Адвокат не 
може бути Головою, заступником 
або членом органу адвокатського са-
моврядування більше двох строків пі-
дряд». Цей пункт є неприхований 
викликом традиціям адвокатури, 
і відходом від принципу демокра-
тії, створює штучні перепони для 
обрання в органи адвокатсько-
го самоврядування досвідчених, 
дійсно достойних, високомораль-
них та високопрофесійних адво-
катів, і як наслідок, – носить шкід-
ливий характер для ефективного 
функціонування адвокатського 
самоврядування. 

Якщо адвокати хочуть обрати 
тих чи інших авторитетних право-
захисників в органи адвокатського 
самоврядування, це їхнє право як 
членів адвокатської спільноти. За-
кон не має обмежувати їх у цьому 
і за необхідності ради адвокатів 
можуть самостійно прийняти об-
меження, які вважатимуть доціль-
ними. Інше питання, що можливо, 
хоча це має стати предметом дис-
кусії, треба передбачити певну ро-
тацію виборних посад, але вона не 
повинна залежати від законодавчо 
продиктованих державою крите-
ріїв, а відповідати інтересам адво-
катського співтовариства. Те, що 
одна і та сама особа не може бути 
обраною головою чи заступником 
голови у всіх органах адвокатсько-
го самоврядування більш ніж два 
строки поспіль, просто виключає 
із вищих ешелонів самоврядуван-
ня авторитетних і досвідчених ад-
вокатів, позбавляє адвокатуру ка-
дрів, спроможних внести вагомий 
вклад у її розвиток. 

Вважаю, що норму ч. 3 ст. 43 
Закону доречно викласти в такій 
редакції: «Адвокат не може бути 

обраний на одну і ту саму посаду 
в органи адвокатського самовря-
дування більше двох строків під-
ряд». Таким чином ми уникнемо 
«насиджування»  одних і тих са-
мих посад одними й тими самими 
особами, але не втратимо через 
штучні обмеження найкращих, 
найавторитетніших та найбільш 
випробуваних часом членів адво-
катської спільноти України. Такі 
втрати не відповідатимуть базо-
вим принципам демократизму 
та європейському баченню цих 
принципів, визначенню моделі 
побудови адвокатського самовря-
дування на засадах справжньої 
незалежності. 

«Асоціації адвокатів чи інші 
професійні асоціації правників ма-
ють бути самоврядними організа-
ціями, незалежними від держави та 
громадськості»

(Рекомендація Комітету Мі-
ністрів Ради Європи Rec(2000)21, 
п. 2 Принципу V)

Також норми чч. 5-6 ст. 47 
встановлюють вкрай недемокра-
тичний та складний механізм 
обрання в органи адвокатського 
самоврядування, який неодмінно 
спричинить негативні наслідки. 
Передбачається відсутність про-
цедури висунення кандидатур 
на ту чи іншу виборну посаду 
Конференцією адвокатів регіону. 
Натомість, уводиться самовису-
нення не пізніше, ніж за 7 днів до 
конференції з поданням докумен-
тів до відповідних Рад, причому 
в абсолютно недемократичний 
забюрократизований спосіб:  від 
адвокатів, відомості про яких і так 
містяться в Єдиному реєстрі адво-
катів України, вимагатимуть сім 
документів, серед яких, напри-
клад, довідку медичної установи 
про стан здоров’я кандидата та 
ще й з висновком про його при-
датність до роботи на відповід-
ній посаді. Задамо собі запитання: 
кому потрібен такий складний 
та неефективний механізм, і чи 
більше скажуть різні довідки про 
особу, ніж авторитет цієї особи в 
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адвокатському колективі та довіра 
колег? 

Хто і за якими критеріями 
спроможний на підставі довідок 
визначити придатний чи непри-
датний той чи інший адвокат 
обіймати посаду, наприклад, го-
лови КДКА? По суті за своєю ло-
гікою розуміння виборчого про-
цесу у ст. 47 запозичена модель 
виборів у депутати місцевих рад, 
причому в найгіршому її потрак-
туванні. Аналогія тут матиме 
своїм наслідком породження маси 
правових колізій, які призведуть 
до численних судових спорів, ре-
зультатом чого буде ймовірний 
«параліч» на довготривалий тер-
мін всієї роботи адвокатського 
самоврядування. 

Ну, приміром передбачається, 
що відповідна Рада адвокатів не 
має права відмовити у прийнятті 
документів з інших підстав, ніж 
закінчення строку їх подання за 24 
годин останнього дня. Абстрагуй-
мось і підемо за логікою можливо-
го розвитку подій. Певна особа не 
подала якогось документу, при-
пустимо медичної довідки, або 
подала не тієї форми медичну до-
відку, або припустилася ще якоїсь 
формальної помилки. Її обирають 
до якогось органу адвокатсько-
го самоврядування на ту чи іншу 
посаду. 

Механізму відмовити їй в об-
ранні за означеним рейтинговим 
принципом не передбачено жод-
ного, і ця правова колізія своїм на-
слідком матиме породження маси 
судових спорів, предметом яких 
буде оскарження обрання за озна-
ками недотримання форми. 

До речі, якщо йти такою логі-
кою обрання органів адвокатсько-
го самоврядування, то необхідно 
створювати при відповідних Ра-
дах адвокатів свого роду виборчі 
комісії, які будуть займатися ви-
ключно цим процесом. Це вима-
гатиме на законодавчому рівні 
закріпити механізми відмови в 
прийнятті документів для участі 
у виборах в органи адвокатського 
самоврядування, чітко окресли-
ти повноваження Рад адвокатів в 

цьому питанні, терміни оскаржен-
ня цих рішень про відмову і інші 
«виборчі» норми. 

Правовий аналіз низки по-
ложень запропонованого Зако-
нопроекту, зокрема в частині 
обрання органів адвокатського 
самоврядування, показує, що він 
може спричинити масу правових 
колізій, які призведуть до безкі-
нечних довготривалих судових 
спорів, у яких загрузне і втра-
тить дієздатність адвокатське 
самоврядування. 

Вважаю за необхідне зазначи-
ти, що критики не витримують і 
деякі інші положення цього Зако-
нопроекту, які стосуються адво-
катського самоврядування. Зокре-
ма, дивує скорочений термін обрання 
голів та членів Рад та КДКА –  два 
роки. Уявімо чим будуть ці два 
роки для новообраних: рік судо-
вих спорів, рік підготовки вже до 
наступних виборів і «занурення» 
в механізми роботи органів адво-
катського самоврядування. От і 
весь доробок, а на порозі вже нові 
кандидати… 

Візьмемо аналогію з депутатами 
місцевих рад, якщо вже пропону-
ється по суті багато в чому тотожна 
модель виборів. Вони обираються 
на п’ять років і це є цілком логічно, 
адже такий термін є достатнім для 
реального напрацювання резуль-
татів. Може такий термін варто 
встановити щодо органів адвокат-
ського самоврядування? 

Тепер щодо форми голосуван-
ня. Слід віддати вибір форми на 
розсуд Конференцій і З’їзду адво-
катів, аби ці органи визначалися з 
формою голосування – відкритим 
чи таємним рейтинговим голосу-
ванням обирати достойних, адже 
Конференції і З’їзд адвокатів є най-
вищими органами адвокатського 
самоврядування, сама природа 
якого передбачає самовизначення, 
ініціативу і відповідальність. 

Не можна розвивати адвокат-
ське самоврядування, яке в нас 
перебуває в стані становлення, не 
лишивши йому самостійності на-
віть у таких технічних питаннях, 
як форма голосування. 

Серед усіх новел Законопроек-
ту встановлення демократичних 
принципів формування органів 
адвокатського самоврядування та 
механізмів виборності до них вва-
жаю такими, що мають першоряд-
ну важливість, адже ефективність 
виборних органів залежить від них 
напряму. А врешті від них зале-
жить майбутнє адвокатського само-
врядування і адвокатури як такої.  

Реформувати систему адво-
катури в Україні дійсно потріб-
но, але зважено, із врахуванням 
того, що реформа повинна стати 
складовою комплексної фунда-
ментальної реформи всієї право-
вої системи, наближення її до єв-
ропейських правових стандартів. 
Тому, висловлюючи свої критичні 
зауваження вважаю, що Законо-
проект у частині положень, що ви-
значають принципи, процедуру 
та механізми обрання до органів 
адвокатського самоврядування зі 
встановленими в ньому терміна-
ми обрання, не є прогресивним, 
а навпаки є алогічним та концеп-
туально недемократичними. Як 
наслідок, в цій частині проект не 
спрямований на поліпшення ста-
ну справ в українській адвокату-
рі та може генерувати конфлік-
ти, що не властиві адвокатському 
середовищу.

Також не можна оминути ува-
гою відсутність у Законопроек-
ту оновлених норм регулювання 
системи безоплатної правової до-
помоги. Це означає, що її виріше-
но залишити без змін. Навряд чи 
можна вважати таких підхід дале-
коглядним, не кажучи вже про те, 
що це явище випадає з суцільного 
комплексу реформ та прирікає їх 
на  незавершеність.  Саме існу-
вання незалежного і ефективного 
правозахисного інституту має ба-
зуватися на його незалежності та 
самоврядності. Натомість у фор-
мі БПД, по суті, створюється аб-
солютно підконтрольна органам 
влади державна адвокатура, яка 
в жодній з розвинених країн уже 
давно не існує. 

Адвокатура є єдиним правоза-
хисним інститутом. Це положен-
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ня має базисний концептуальний 
характер. Тому цілком логічно, 
що інститут безоплатної правової 
допомоги (який утворюють лише 
адвокати) має, навіть структурно, 
належати до системи адвокату-
ри, тобто Національної асоціації 
адвокатів України. Нелогічним, 
абсурдним і навіть шкідливим 
для самого поняття незалежної 
адвокатури є те, що будь-які дер-
жавні службовці, у тому числі від 
Мін’юсту, керують адвокатами 
(можуть давати прямі вказівки  і 
мають власну систему примусу до 
їх виконання). 

Належність безоплатної пра-
вової допомоги до однієї з функції 
асоціації адвокатів в жодному разі 
не суперечить принципові держав-
ного фінансування, що підтвер-
джує досвід багатьох країн світу. В 
Україні для втілення цього досвіду 
лише потрібно встановити ефек-
тивні та дієві механізми контролю 
за використанням бюджетних ко-
штів, затвердити рішеннями орга-
нів адвокатського самоврядування 
та узгодити із Міністерством юс-
тиції прозору й зрозумілу систему 
документообігу. 

Тільки цілісна і неподільна 
адвокатура може посісти належне 

місце у правовій системі України, 
що цілком вкладається у доктри-
нальне бачення функціонування 
цього конституційного правоза-
хисного інституту.

Тому вважаю, що проект За-
кону України «Про внесення 
змін до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» потребує змін та уточ-
нень, детального відпрацюван-
ня з погляду системного підходу 
та розуміння реалізації на прак-
тиці його ключових положень. 
Деякі норми цього Закону у разі 
його прийняття в такому вигля-
ді не лише не покращать стану 
справ в адвокатурі України, а на-
впаки спричинять появу нових 
проблем, оскільки несуть відверто 
загрозливий характер для ефек-
тивного функціонування всієї 
системи адвокатського самовря-
дування в Україні на принципах 
незалежності та самоврядності, 
демократичного характеру фор-
мування органів адвокатського 
самоврядування. 

Сильна адвокатура є невід’єм-
ною складовою будь-якого демо-
кратичного суспільства, носієм 
гуманістичних цінностей та від-
дзеркаленням європейського ба-

чення моделі функціонування 
будь-якої правової держави. 

Для прийняття чинного За-
кону «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність» знадобилося 
майже десять непростих років ко-
лективної реформаторської праці 
адвокатів. Безперечно, є суспіль-
ний запит та нагальна необхід-
ність продовжувати ці реформи,  
а не просто їх, так би мовити, 
«заговорити». 

Нікколо Макіавеллі свого часу 
сказав про реформи так: 

«Немає нічого складнішого, не-
безпечнішого й невизначеніщого, 
аніж керувати уведенням нового 
порядку речей, бо для кожного но-
вовведення знайдуться відчайдуш-
ні противники, яким добре жилося 
по-старому, і мляві прихильники, 
які не впевнені, чи зможуть жити 
по-новому». 

Робити справу законодавчого 
забезпечення реформування сис-
теми адвокатури ми маємо зва-
жено й енергійно, через справді 
широку дискусію та рішучі дії, 
максимально об’єднавши зусилля 
всієї адвокатської спільноти, ясно 
розуміючи, що настав час жити 
по-новому, і прийнявши нову па-
радигму беззастережно. 

24 травня 2016 року підписано 
Меморандум про співпрацю з Київ-
ським національним торговельно-е-
кономічним університетом.

МЕМОРАНДУМИ

12 травня 2016 року підписано 
Меморандум про співпрацю між 
ААУ та Юридичним факультетом 
Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка. 

12 травня 2016 року підписано 
Меморандум про співпрацю з ін-
формаційним порталом «Банкрут-
ство & Ліквідація» та ААУ.
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22 квітня 2016 року відбувся ІІ 
Всеукраїнський Аграрний форум 
Асоціації адвокатів України. 

Форум було проведено з метою 
обміну досвідом між фахівцями, 
обговорення актуальних правових 
питань ведення сільського господар-
ства, новел в оподаткуванні, фор-
муванні серед учасників форуму 
уміння захищати та відстоювати свої 
права та законні інтереси в сфері 
сільськогосподарських відносин.

Учасників Форуму привітала 
співорганізатор заходу, Віце-прези-
дент ААУ, адвокат Зоя Ярош, яка 
підкреслила неоціненну роль сіль-
ського господарства для економіки 
України, у зв’язку з чим при про-
веденні Аграрного форуму органі-
затори намагалися охопити та ви-
світлити найважливіші питання у 
сфері земельних, аграрних, корпо-
ративних відносин, відносин з екс-
порту продукції та оподаткування.

Також з вітальною промовою 
виступила Голова Херсонського 
відділення ААУ, модератор тре-
тьої сесії Форуму Інна Мокіна, яка 
наголосила на ключовій ролі адво-
ката, юриста в аграрних відносинах, 
і зауважила, що кожен учасник Фо-
руму зможе знайти відповіді на пи-
тання, які є актуальними у повсяк-
денній практиці.

Аграрний форум за традицією 
пройшов сесійно. Модератором 
першої сесії виступив адвокат, 
к.ю.н., член Правління ААУ, парт-
нер ПФ «Софія» Олександр Полі-
водський, який привітав всіх учасни-
ків та слухачів Форуму і представив 
доповідачів першої сесії. 

Проблемами, тенденціями та 
перспективами законодавчого регу-
лювання агропромислового комп-
лексу поділився народний депутат 
України, президент «Українська 
аграрна конфедерація» Леонід Ко-
заченко. Доповідач підкреслив, що 
саме аграрна галузь є драйвером 
розвитку нашої держави, яка  пре-
зентує Україну як ніхто в світі, а тому 
представляє величезні перспективи 
для вітчизняної економіки. Крім 
того, Леонід Козаченко звернув 
увагу учасників на існування вели-
кої кількості проблем в аграрному 
секторі, які важко вирішити навіть 
юристам. А тому така ситуація ви-
магає налаштування на серйозну 
роботу, співпрацю і боротьбу.

Юлія Курило,  член Правління 
ААУ, партнер АО «СК Груп», про-
демонструвала схеми для просуван-
ня сільськогосподарської продукції 
за кордоном на прикладі Естонії, 
як «плацдарму» для виходу укра-
їнської продукції на світовий ри-
нок. Доповідач розкрила основні 
переваги ведення бізнесу в Естонії, 
такі як простота реєстрації та управ-
ління бізнесом,  прозорість його 
регулювання, сприятливість подат-
кової системи, та підкреслила, що 
Україні слід звернути увагу саме 
на такі приклади європейської біз-
нес-структури.

Змінам в законодавстві та про-
блемним питанням оренди землі 
присвячена доповідь експерта у 
сфері правового регулювання зе-
мельних відносин, члена Ради асо-
ціації «Земельна спілка України» 
Сергія Біленка. Експерт розповів 
про законопроекти, які просувають-
ся в Аграрному комітеті Верховної 
Ради України, а також поділився з 
учасниками Форуму перспектива-
ми скасування мораторію на про-
даж сільськогосподарських земель, 
зазначивши про малоймовірність 
змін в цьому питанні у найближчо-
му майбутньому. Також доповідач 
підкреслив прикру недооціненість 
права емфітевзису, яке наразі лише 
набирає свою популярність у відно-
синах користування землею.

Патентний повірений, керів-
ник Патентно-юридичної компанії 
IPStyle Марія Ортинська доповіла 
про особливості захисту прав інте-
лектуальної власності агровироб-
ників, наголосивши, що агросфера 
найменше уваги приділяє правам 
інтелектуальної власності окрім 
компаній, які працюють із сортами 
рослин. Пані Ортинська особливу 
увагу приділила основним пробле-
мам, які виникають на практиці: 
процедурі визнання недійсними 
патентів та митному розвантажен-
ню продукції на кордоні. Крім того, 
доповідач розповіла, яких змін 
очікувати у зв’язку з підписанням 
угоди про Асоціацію з ЄС, і особли-
вий інтерес учасників викликали 
географічні зазначення, які тепер 
отримали охорону в Україні на під-
ставі підписаної Угоди.

Тему експорту сільськогоспо-
дарської та харчової продукції до 
ЄС розкрила експерт з права між-
народної торгівлі компанії Sayenko 
Kharenko Вікторія Микуляк, яка 
звернула увагу на те, що ринок 
ЄС – це не лише нові можливості 
з пошуку партнерів та клієнтів, а 
й справжній виклик, який вима-
гає перепланування бізнес-моделі 
для досягнення реальних успіхів. 
Доповідач презентувала типи ре-
гулювання та основні нюанси, які 
притаманні європейському ринку, 
та поділилася практичними реко-
мендаціями українському бізнесу 
для виходу на новий рівень.

Поглядами на практику впро-
вадження механізму аграрних роз-
писок поділився Сергій Рабенко, 

ВІДБУВСЯ АГРАРНИЙ ФОРУМ ААУ
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головний юрист програми ECA 
Agricultural Financial Services, IFC, 
викликавши активну дискусію се-
ред учасників Форуму. Зокрема, 
пан Рабенко у своїй доповіді ак-
центував увагу на кредитуванні за 
допомогою досить нового для Укра-
їни інструменту аграрних розпи-
сок, тобто механізму кредитування 
агровиробників під заставу майбут-
нього врожаю, підкресливши гнуч-
кість даного інструменту стосовно 
визначення істотних умов угоди 
між кредитором і агровиробником, 
та забезпечення його прозорості 
шляхом реєстрації таких розписок. 

Друга сесія Форуму була при-
свячена особливостям операцій 
та використанням сільськогоспо-
дарських земель, оподаткування 
в аграрному бізнесі, управління 
агровиробництвом.

В рамках першої секції, моде-
ратором якої виступив адвокат 
Богдан Купріянов, приділено ува-
гу питанням оформлення та ви-
користання земель агропромисло- 
вого використання. Зокрема, акту-
альну тему ринку земель презентував 
Віталій Янкович, старший юрист 
«ALEXANDROV&PARTNERS», до-
повівши про нестандартні договірні 
схеми в агробізнесі, плюси та мінуси 
скасування мораторію для аграріїв, 
способи формування та збереження 
земельного банку. Доповідач відмі-
тив, що ринок землі і дія мораторію – 
це два болючих для України питання 
із політичним забарвленням, тоді як 
мораторій взагалі є обмеженням на-
ших конституційних прав щодо роз-
порядження своєю власністю. Пан 
Янкович також продемонстрував 
механізми використання земель дер-

жавної та приватної власності, меха-
нізми збільшення земельного банку 
та умови його збереження.

Анатолій Мірошниченко, профе-
сор Кафедри земельного та аграрно-
го юридичного факультету КНУ ім. 
Тараса Шевченка, поділився погля-
дами на земельні аукціони, проблеми 
їх застосування та перспективи вдо-
сконалення. Відмітивши, що оскільки 
сьогодні сфера земельних аукціонів 
є занадто зарегульованою та забю-
рократизованою, така ситуація несе 
багато юридичних ризиків: за умови 
наявності великої кількості деталь-
них правил, існує великий ризик 
визнання проведеного аукціону не-
дійсним через незначні порушення. 
Також доповідач розкрив проблему 
концептуально помилкового підходу 
до процедури проведення аукціонів, 
і тема виявилась дуже актуальною, 
оскільки викликала жвавий інтерес 
та обговорення учасників.

Дуже поширене сьогодні в аграр-
ній та земельній галузі питання ко-
ристування землею на праві емфі-
тевзису розкрив Андрій Мартин, 
д.е.н., завідуючий кафедрою зем-
левпоряджувального проектуван- 
ня НУБіП України, приділивши 
особливу увагу перевагам такого 
способу користування землею та 
його відмінностям від оренди. До-
повідач неодноразово наголошував, 
що емфітевзис є речовим правом, 
що помітно відрізняє його від права 
оренди та виділяє серед інших видів 
користування землею, а тому дуже 
обнадійливим та важливим стало 
запровадження Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно. 
Доповідач поділився з учасниками 
Форуму практичними нюансами, 
які виникають в процесі оформлен-
ня права емфітевзису, та підкреслив 
цікавість такого виду користування 
землею для агробізнесу, оскільки на 
ринку вже спостерігається торгівля 
емфітевзисом, що свідчить також про 
його ліквідність.

Про зміни в законодавстві та про-
блемні питання оренди землі роз-
повіла Спіцина Людмила Василівна, 
фахівець Запорізької обласної дер-
жавної адміністрації, яка зазначила 
про законодавчі проблеми у даній 

сфері, зокрема повну підміну понять 
продовження договору оренди і пе-
реважного права на укладення ново-
го договору оренди. Також доповідач 
відмітила абсолютно різну судову 
практику у вирішенні піднятих пи-
тань, та надала огляд актуальних пра-
вових позицій судів вищих інстанцій. 

Дмитро Навроцький, юрист 
Правничої фірми «Софія», доповів 
про концепції судового захисту пра-
ва власності на землю та презентував 
аналіз судової практики та практи-
ки ЄСзПЛ, приділивши особливу 
увагу таким актуальним питанням, 
як строки позовної давності та про-
блеми підсудності та юрисдикції 
розгляду земельних спорів. Також 
доповідач розповів учасникам про 
найпоширеніший спосіб захисту у 
земельних правовідносинах – він-
дикаційний позов, та акцентував на 
тому, що передбачені чинним зако-
нодавством способи захисту поруше-
ного права чи законного інтересу не 
є вичерпними. 

Доповідь адвоката АБ «Жит-
ченко та Партнери» Дмитра Жит-
ченка була присвячена питанням су-
дового оскарження договорів оренди 
землі, зокрема щодо визнання не-
дійсними, припинення, поновлен-
ня, скасування реєстрації тощо. Так, 
адвокат зазначив про найпошире-
ніші підстави оспорення договорів 
оренди, серед яких виділив відсут-
ність волевиявлення сторони дого-
вору, порушення переважного права 
орендаря на поновлення договору, 
відсутність передбачених законодав-
ством істотних умов договору, закін-
чення його строку. Також доповідач 
звернув увагу присутніх на дуже су-
перечливу судову практику, проде-
монструвавши це на власному прак-
тичному досвіді.

Друга секція сесії була присвя-
чена темі оподаткування в аграрно-
му бізнесі, управління агровироб-
ництвом та особливостям операції 
з сільськогосподарськими землями. 
Модератором виступила Віце-пре-
зидент Асоціації адвокатів України, 
керуючий партнер АК «Маршаллєр і 
партнери» Зоя Ярош. 

Учасники приділили увагу темі 
«підмораторних» земель, зокрема, 
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Віктор Кобилянський – адвокат, 
голова Комітету земельного та 
аграрного права ААУ, виступив із 
доповіддю «Операції з “підморатор-
ними” землями: варіанти, дозволені 
законом; легальний обхід законодав-
чих обмежень; правовий аналіз “сі-
рих” схем відчуження сільськогоспо-
дарських земель» та підкреслив, що 
сьогодні окрім законів України іс-
нують «закони ринку», які ми маємо 
враховувати при вирішенні питань, 
пов’язаних із землями. 

У продовження теми виступив 
Богдан Санін, суддя Окружного ад-
міністративного суду міста Києва, 
який доповів про судову практику у 
земельних питаннях. Суддя роз’яс-
нив порядок подання до суду позовів 
у земельних спорах, порядок сплати 
судового збору, його граничний роз-
мір для фізичних і юридичних осіб 
та методи відстрочення сплати  судо-
вого збору, що з огляду на значний 
розмір та коливання курсу валют є 
надзвичайно актуальною темою. 

Далі виступила Каспрук Леся, 
Партнер АО «IMGpartners». Допо-
відач розповіла про розподіл подат-
кового кредиту, бюджетне відшко-
дування, зарахування переплат в 
умовах дії «часткового» спецрежиму 
ПДВ, розкрила основні проблеми, з 
якими зустрічаються сільгоспвироб-
ники – експортери, а також визначи-
ла момент, коли  власник і орендар 
стає платником земельного податку. 
Свою доповідь пані Каспрук завер-
шила темою відповідальності подат-
кового агента за порушення при ви-
платах за оренду земельних паїв. 

Юлія Назаренко, експерт депар-
таменту фінансового консалтингу 
ProCapital Investment, поділилася 
своїми поглядами на перспективи 
залучення додаткового капіталу в 
агробізнес та розповіла учасникам 
форуму про різні шляхи і джерела 
фінансування агровиробництва, ви-
бір продукту. Експерт підкреслила, 
що на даний момент іноземних ін-
весторів насторожує фінансова не-
грамотність вітчизняних компаній 
та «темна звітність», інвестори не ро-
зуміють куди підуть їх гроші та як в 
таких умовах розрахувати майбутній 
прибуток. Підводячи підсумок, до-

повідач представила портрет інвес-
тиційно-привабливої компанії.

Із презентацією на тему «Високі 
технології для сільського господар-
ства. Управління агровиробництвом 
через призму високих технологій» 
виступив Юрій Петрук, партнер 
InVenture Investment Group, Голо-
ва Асоціації AgTech Ukraine, який 
розповів про застосування ІТ-рі-
шень, інноваційних методів у галузі 
агровиробництва та перспективи 
їх розвитку в Україні, а також навів 
приклади успішного використання 
високих технологій вітчизняними 
компаніями.

Завершив другу сесію, як і від-
крив, Кобилянський Віктор, адво-
кат, голова Комітету земельного та 
аграрного права ААУ, який доповів 
про легальні можливості та проблем-
ні питання будівництва на сільсько-
господарських землях та дозвільну 
процедуру при такому будівництві.

Модератором третьої сесії ви-
ступила Інна Мокіна, Голова Хер-
сонського відділення ААУ, голова 
Ради адвокатів Херсонської облас-
ті, голова АО «Херсонська колегія 
адвокатів». Під час останньої сесії, 
яка була присвячена захисту бізнесу 
в аграрному секторі, корпоратив-
ному управлінню підприємствами, 
реструктуризації та банкрутству 
сільськогосподарських підприємств, 
учасники форуму почули ціка-
ві практичні поради від провідник 
експертів у темі захисту агропро-
мислового бізнесу, зокрема, Струць 
Микола проаналізував чому саме 
агропідприємства стають об’єктами 
рейдерського захоплення, найпо-
ширеніші типи захоплення та надав 
практичні поради щодо уникнення 
в майбутньому подібних проблем 
із бізнесом. Ознайомив учасників із 
проблемою незаконного блокування 
роботи агротрейдерів та поділився 
власною думкою щодо шляхів захи-
сту бізнесу.

Під час сесії Бізнес-ментор, тре-
нер, консультант, засновник і ке-
рівник компанії Deeptan consulting 
Дiптан Оксана провела для учасни-
ків форуму міні майстер-клас щодо 
використання «мови тіла та рухів» 
при спілкуванні з клієнтами та коле-

гами, та наочно показала, як працює 
невербальна комунікація, яке зна-
чення вона має при побудові кар’єри 
та соціального статусу. 

У продовження теми Юлія Сту-
сенко, Асоційований партнер АО 
«Скляренко, Сидоренко та Парт-
нери» розповіла про форми корпо-
ративної реструктуризації сільсько-
господарські підприємств та про 
можливі ризики, з якими можуть 
зіткнутися власники.  

Завершилася сесія доповіддю ад-
воката CMS Reich – Rohrwig Hainz в 
Україні Прудко Євгенії, яка допові-
ла учасникам форуму про корпора-
тивне управління підприємствами, 
правові механізми вирішення кор-
поративних конфліктів, та проана-
лізувала судову практику вирішення 
корпоративних спорів.  

Варто відмітити високий рівень 
організації заходу. Форуми є плат-
формою для професійної дискусії, 
обміну думками та  ефективним спо-
собом вдосконалення правової сис-
теми України. Асоціація адвокатів 
висловлює щиру вдячність всім до-
повідачам, модераторам, учасникам, 
партнерам, інформаційним та медіа- 
партнерам заходу. 
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12 травня 2016 року в Музеї Ду-
ховних скарбів України Асоціація 
адвокатів України відсвяткувала 
своє десятиріччя.

Асоціація адвокатів України  
була заснована в 2006 році задля за-
лучення адвокатів з усієї України до 
громадської діяльності з метою вирі-
шення багатьох актуальних для ад-
вокатської професії питань. Від часу 
свого існування Асоціація адвокатів 
України стала потужною професій-
ною громадською організацією, яка 
об’єднує адвокатів з різних регіонів 
нашої держави, створює платформу 
для їх професійного росту та спілку-
вання. Так, в складі ААУ діє 16 коміте-
тів з різних галузей права. Заходи, які 
проводяться комітетами ААУ, корис-
туються неабиякою популярністю 
не лише серед членів ААУ, оскільки 

створюють умови для професійного 
розвитку, спілкування та обміну до-
свідом між адвокатами, але й у юрис-
тів, представників органів державної 
влади, прокуратури, судів, експертів 
та фахівців в галузі права. 

У листопаді 2011р. вийшло в світ 
перше офіційне видання ААУ – «Бю-
летень Асоціації адвокатів України». 
На сторінках журналу члени ААУ 
мають змогу ознайомитись з анонса-
ми та пост-релізами заходів, які про-
водяться ААУ, отримати інформаці-
єю щодо нових проектів, програм.

Урочистий захід відкрив Прези-
дент ААУ, Олег Рачук, який привітав 
всіх учасників, гостей та відзначив, 
що Асоціація адвокатів України й 
надалі буде працювати над об’єднан-
ням українських адвокатів для спри-
яння розвитку та зміцненню інститу-
ту адвокатури в Україні, підвищення 
рівня правової допомоги, що нада-
ється адвокатами, підвищення ролі 
та авторитету адвокатури в суспіль-
стві та задоволення й захисту прав та 
законних інтересів членів Асоціації.

ВІДБУВСЯ УРОЧИСТИЙ ПРИЙОМ 
З НАГОДИ 10-РІЧЧЯ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ!
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Участь у заході прийняли відо-
мі адвокати з різних регіонів,члени 
Правління ААУ, члени Наглядової 
Ради ААУ, голови відділень ААУ, 
керівники комітетів, судді, представ-
ники органів державної влади, євро-
пейські експерти, представники біз-
нес-спільноти, ЗМІ.

Асоціація адвокатів України ви-
словлює щиру подяку всім учасни-
кам, гостям та партнерам.

Особлива подяка партнерам 
Святкового заходу:  АО»Дмитрієва та 
Партнери», ЮФ «Феміда», АО «Ар-
тіус» та АО «Фортіс», за фінансову 
підтримку заходу.

Сподіваємося на Вашу підтримку 
в майбутньому, реалізацію цікавих, 
корисних та нових проектів. Ми пра-
цюємо для Вас! 

Наше гасло – «Ми відкриті для 
всіх адвокатів України!» 



«Досягнення компромісу – 
це ваше  право на будь-якій стадії 

вирішення існуючого спору…»
Олеся Сергієнко

Будь-які конфлікти не вигідно 
розглядати з негативної точки зору 
та здійснювати асоціацію їх з ворож-
нечею та біллю.Це не обов’язково є 
негативне явище.Часто конфлік-
ти допомагають учасникам, краще 
зрозуміти свої цілі, відкрити свої не-
використані резерви та знайти нові 
нестандартні рішення.

Конфлікт потрібно розгляда-
ти, як відповідний сигнал до не-
обхідності позитивних та  коорди-
нальних змін у Вашому житті. Але, 
конфлікт ефективно розглядати, як 
додатковий шанс для розвитку та 
покращення взаємовідносин.

В основі конфлікту звичайно 
знаходиться ситуація, яка включає 
протилежні позиції сторін, невідпо-
відність інтересів, бажань опонентів.

На практиці існує п’ять спо-
собів урегулювання конфліктів, 
а саме: змагання, пристосування, 
ухилення, компроміс і  співпраця.

При ухиленні жодна сторона не 
досягає успіху, при змаганнях, при-
стосуванні та компромісі або одна 
сторона виграє, а друга програє, чи 
просто дві сторони йдуть на ком-
промісні уступки.

Лише в ситуації співпраці усі 
сторони залишаються у виграші!

Медіація (посередництво) є 
«мистецтвом мирних переговорів» 
при якому сторони мають можли-
вість зрушитися з мертвої точки і 
продовжити пошук рішень по ми-
ровому урегулюванню ситуації.

Медіація – це альтернативний, 
позасудовий спосіб врегулюван-
ня конфлікту в якому нейтральна 
третя сторона (медіатор) допома-
гає сторонам в знаходженні взаємо-
прийнятного варіанта вирішення 
їхнього конфлікту.

Медіатором є особа, яка про-
йшла відповідну підготовку та атес-
тацію, володіє спеціальними знан-
нями та навичками необхідними 
для здійснення процедури медіації. 
Медіатор не має конкретної своєї 
позиції у Вашій справі. Він приділяє 
однакову увагу для обох сторін ме-
діації.  Медіатор не висловлює своєї 
критики або будь-яких оціночних 
суджень відносно Вашого предме-
ту спору.Саме медіатор знаходить 
шляхи для початку діалогу між сто-
ронами та допомагає їм створити 
атмосферу взаєморозуміння та об-
міну думками і ідеями!

Медіатор повинен бути врів-
новаженим, безпристрасним, то-
лерантним, доброзичливим мати  
розвинуті творчі та інтелектуальні 
здібності, володіти необхідними 
знаннями та навичками для прове-
дення процедури медіації.

Медіатор обов’язково роз’яснює 
сторонам спору основні принципи 
на яких базується медіація, узгоджує 
її правила, контролює правильність 
здійснення процедури медіації, ви-
значає основні позиції, інтереси та 
потреби сторін, у разі необхідності 
проводить зі сторонами індивіду-
альні зустрічі.

Сама процедура медіації ґрун-
тується на основних базових прин-
ципах без яких медіація не може 
бути проведена.

Такими принципами є:
• Добровільна участь сторін в 

медіації;
• Конфіденційність процесу;
• Нейтральність, неупередже- 

ність та незалежність медіатора;
• Самостійність прийняття 

рішення сторонами.
Добровільний принцип медіації 

полягає в тому, що сторони можуть 
в будь-який момент припинити 
процес медіації.

Конфіденційність процесу оз-
начає, що все, що обговорюється 
сторонами медіації залишається в 
таємниці.

Обговорення і/або досягнутий 
договір можуть бути передані тре-
тім особам тільки по спільному рі-
шенню усіх учасників медіації.

Індивідуальні зустрічі медіато-
ра зі сторонами відбуваються, ще 
найбільш високому рівні конфі-
денційності.

Кожна зі сторін медіації пові-
домляє про конкретний зміст ін-
формації, яка може бути передана 
медіатором другій стороні.

Порушення медіатором прин-
ципу конфіденційності може підір-
вати довіру сторін до нього та навіть 
припинити процес медіації.

Стосовно нейтральності, неупе-
редженості та незалежності медіато-
ра, хочу зазначити наступне.

За згодою сторін медіації може 
бути офрмлений договір про ре-
зультати медіації.

Після укладання договору про 
результати медіації за участю меді-
атора  Ви маєте право укласти в по-
рядку передбаченому законом ми-
рову угоду в суді на розгляді якого 
знаходиться Ваш спір, посвідчити 
договір про результати медіації у 
нотаріуса.

Звичайно сімейна, комерційна 
(внутрішньо-організаційна, корпо-
ративна ін.)  та кримінальна медіа-

12 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

СТАТТЯ

МЕДІАЦІЯ – АЛЬТЕРНАТИВНИЙ 
СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ

Олеся СЕРГІЄНКО

Адвокат, засновник та директор 
ПП юридичної фірми «Компроміс- 
Право», медіатор, Голова 
Рівненського відділення ААУ 
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ція має свої особливості та специфі-
ку проведення.

Сімейна медіація
Сімейна медіація є досить по-

ширеною, ефективною та результа-
тивною у своїй практиці.

Під час врегулювання сімейного 
спору шляхом проведення процеду-
ри медіації основним пріоритетом 
виступають права та інтереси дітей.

Саме на цьому медіатор допома-
гає сторонам сконцентрувати свою 
увагу під час проведення сімейної 
медіації.

Хочу відмітити та звернути 
Вашу увагу, що в сімейній медіації 
діє захист від втручання та розголо-
шення інформації про приватне та 
сімейне життя сторін.

Іноді потрібні роки для того, 
щоб людина, яка відчуває себе ки-
нутою змогла емоційно змиритися 
із розлученням.

Участь сторін в сімейній медіа-
ції допомагає їм зрозуміти, усвідо-
мити, що їхнім стосункам прийшов 
кінець і потрібно змінити своє став-
лення до даної ситуації, подумати в 
першу чергу про дітей, їхнє матері-
альне забезпечення, умови прожи-
вання, навчання та розвиток.

Іноді сімейна медіація допома-
гає сторонам вийти на новий рівень 
взаємовідносин або зберегти існую-
чий шлюб між собою.

Сімейна медіація, як правило не 
проходить за один день з урахуван-
ням великої кількості проблем по 
яким сторони шукають взаєморозу-
міння ( місце проживання та утри-
мання дітей, спосіб участі у їхньому 
вихованню, поділ спільного майна 
подружжя та ін.).

Як, медіатор я чекаю від людей 
в сімейній медіації свідомої поведін-
ки, а також того, щоб їхній розум не 
буде затьмарений гнівом та страж-
даннями.

Дуже багато залежить від моти-
вації учасників та їхнього бажання 
урегулювати конфлікт, а також від 
навиків та досвіду медіатора.

Хочу зазначити, що чим гострі-
ше конфлікт між подружжям, тим 
більше вирогідності, що в нього 
буде втягнута дитина. Діти по різ-

ному реагують на розлучення своїх 
батьків.Досить часто трапляються 
випадки, коли кожен з подружжя 
хоче залучити дитину на свою сто-
рону не враховуючи при цьому ба-
жання та думку самої дитини. Ди-
тиною починають маніпулювати, 
використовувати її у своїх власних 
та корисливих  цілях. За згодою 
батьків медіатор може провести 
індивідуальну зустріч із самою ди-
тиною та передати батькам відно-
шення дитини до існуючою сімей-
ної ситуації  та  її внутрішній стан. 
Саме медіатор, як незалежна, не-
упереджена та нейтральна сторона 
в сімейній медіації може допомогти 
дитині безболісно перенести розлу-
чення батьків, виявити її дійсну по-
зицію, інтереси та потреби.

Отже, сімейна медіація також,  
проводиться за участю дітей.

В подальшому вважаю, що буде 
доцільним та правильним в нашій 
державі ввести на законодавчому 
рівні обов’язкову  сімейну медіацію!

Кримінальна медіація
Проведення медіації у кримі-

нальних справах ґрунтується на від-
новному правосуддю.

Відновне правосуддя – це про-
цес в якому всі сторони залучені в 
подію злочину, приймають рішен-
ня про спільне усунення наслідків, 
які сталися  і шляхів  запобігання 
повторення цього в майбутньому.

Основна ціль відновного пра-
восуддя – це відшкодувати завдану 
шкоду та найшвидше відновити 
первинні умови в яких знаходились 
потерпілий та правопорушник.

При відновному правосуддю 
ключовими фігурами є потерпілим 
та злочинець, завдана шкода не ви-
значається абстрактно, а конкретно 
сторонами, потреби та права потер-
пілого знаходяться в центрі уваги.

Відновне правосуддя доповнює 
офіційну систему правосуддя та за-
лучає самі сторони та суспільство до 
ліквідації наслідків злочину.

Кримінальна медіація допома-
гає зрозуміти злочинцю, що нести 
відповідальність означає визнати 
відповідальність та зобов’язання пе-
ред людиною!

Відновне правосуддя може за-
стосовувати на будь-якому етапі 
кримінального правосуддя.

Комерційна медіація
Комерційна медіація допомагає 

врегулювати конфлікт, який виник 
між партнерами, постачальниками, 
клієнтами, конкурентами та ін.

Комерційна медіація застосову-
ється у різних сферах бізнесу: будів-
ництво, енергетика, засоби масової 
інформації, страхування, інтелекту-
альна власність, фінансові послуги, 
постачання товарів та надання по-
слуг, нерухомість, транспорт, освіта, 
спорт, розваги, охорона здоров’я та 
фармацевтика.

Основним для медіатора під час 
проведення комерційної медіації є 
дотримання та роз’яснення сторо-
нам принципу конфіденційності, 
що є важливим для гарантій захисту 
їхньої комерційної інформації.

Комерційна медіація характери-
зується оперативністю проведення 
тому що, відноситься до категорії «ме-
діація за один день». В бізнесі люди 
завжди цінують свій час та кошти.  
Отже, в середньому комерційна меді-
ація на практиці триває 7-9 годин.

Багато часу приділяється в про-
цесі проведення комерційної ме-
діації індивідуальним зустрічам зі 
сторонами.

Лише після того, як стане зро-
зуміло, що сторони готові обгово-
рювати спільно той чи інший план 
врегулювання конфліктної ситу-
ації, проводиться спільна зустріч 
на якій відбуваються обговорення, 
торги, пропозиції та приймається 
спільне рішення сторонами.

Комерційну медіацію доцільно 
проводити за участю адвокатів, які 
допомогають в інтересах клієнта 
єфективно та оперативно вирішити 
існуючий спір.

Я сподіваюсь, що в скорому часі 
буде прийнятий в нашій державі 
Закон України «Про медіацію».

Медіація почне активно засто-
совуватися і в Україні  та буде мати 
свій успіх, як і в  багатьох інших єв-
ропейських державах світу.

Я вважаю, що в медіації є своє ве-
лике майбутнє! 



26 квітня 2016 року у Прес-цен-
трі «ЛІГАБізнесІнформ» в рамках 
громадського обговорення проек-
ту Закону України «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» відбувся Круглий стіл Асо-
ціації адвокатів України на тему: 
«Ключові питання реформування 
інституту адвокатури». 

Головний контент заходу: роз-
гляд концепцій реформування ін-
ституту адвокатури України у від-
повідності до міжнародних стан- 
дартів «за та проти» реформування, 
посилення професійних прав та га-
рантій адвокатської діяльності, вста-
новлення нових правил та прогре-
сивних інструментів для ефективної 
роботи адвокатів. Модератором 
Круглого столу виступила Зоя 
Ярош, адвокат, Віце-президент 
Асоціації адвокатів України. Пані 
Ярош повідомила учасників круг-
лого столу, що Асоціація не могла 
залишитися осторонь від громад-
ського обговорення спеціального 
закону, у зв’язку з чим в ААУ була 
створена робоча група для опрацю-
вання запропонованого Радою з пи-
тань судових реформ при Прези-
денті України проекту закону. 
Президент Асоціації адвокатів 
України, адвокат Олег Рачук відмі-
тив, що створення робочої групи 
ААУ це лише одна із складових ро-
боти Асоціації, адже обговорення 
проходять спільно з іншими гро-
мадськими організаціями юристів 
та на рівні регіонів, коментарі ос-
танніх, також, не будуть залишені 
осторонь та будуть взяти до уваги 
для формування пропозицій від 
ААУ. Модератор акцентувала увагу 
на потребі активного долучення до 
процесу обговорення законопроек-
ту, необхідності виваженого підхо-
ду до запровадження адвокатської 
монополії, адже її наслідком є по-
кладення на кваліфікаційно-дисци-
плінарні комісії адвокатури регіонів 

додаткового навантаження з при-
йняття іспитів у всіх бажаючих 
юристів набути статус адвоката, і в 
той же час прийняття кваліфікацій-
них іспитів на належному рівні. З 
таким окликом модератор зверну-
лася до експерта заходу, завідуючо-
го Відділом представництва інте-
ресів Президента України в судах 
Адміністрації Президента України 
Віктора Короленка.  Пан Королен-
ко зазначив, що питання реформу-
вання адвокатури є надзвичайно 
важливим та актуальним в системі 
зміни координат, особливо питання 
впровадження адвокатської моно-
полії на представництво в судах. 
Мета впровадження адвокатської 
монополії націлена на підвищення 
ефективності судового процесу та 
якості правового захисту. Саме гро-
мадське обговорення законопроек-
ту є одним із способів побудувати 
правильну модель адвокатури та 
поступове запровадження адвокат-
ської монополії.  Говорячи про га-
рантії адвокатської діяльності, вдо-
сконалення механізму їх реалізації, 
Олена Костюченко, член робочої 
групи ААУ, адвокат, член Правлін-
ня ААУ, к.ю.н., доцент, Голова Нау-
ково-експертної Ради при ААУ, під-
креслила, що  розділ законопроекту 
«Адвокатська діяльність та її гаран-
тії. Права та обов’язки» містить по-
зитивні новації, але потребує де-
тального уточнення, зокрема, що 
будь-які заходи забезпечення кри-
мінального провадження, опера-
тивно-розшукові заходи та слідчі 
(розшукові) дії, в тому числі неглас-
ні, застосування запобіжного захо-
ду, затримання або будь-яке обме-
ження свободи пересування 
адвоката під час досудового розслі-
дування кримінального правопору-
шення має здійснюються лише на 
підставі ухвали голови чи за його 
визначенням іншим суддею апеля-
ційного суду, які здійснюють повно-
важення слідчого судді, постановле-

ної за клопотанням Генерального 
прокурора України, його заступни-
ків, прокурора обласного рівня та 
виключно у зв’язку із кримінальни-
ми правопорушеннями, у вчиненні 
яких підозрюється адвокат. Пові-
домлення про підозру адвокату, об-
шук чи огляд житла, іншого воло-
діння адвоката, приміщень, де 
останній здійснює адвокатську ді-
яльність, тимчасового доступу до 
речей і документів адвоката має 
проводиться не лише за формаль-
ної присутності  представника ради 
адвокатів регіону, а за активної уча-
сті останнього, до того ж рада адво-
катів регіону за місцем проведення 
процесуальної дії має бути у розум-
ні строки повідомлена слідчим ор-
ганом про проведення заходів або 
слідчих дій та отримати копії ос-
новних процесуальних рішень про-
курора. В свою чергу, гарантії ма-
ють бути забезпечені і Кримі- 
нальним процесуальним кодексом 
України, шляхом внесення змін та 
доповнень до відповідних статей. 
Пані Костюченко наголосила на не-
обхідності виключення з законо-
проекту норми щодо зловживання 
правом на адвокатський запит, 
адже, адвокатський запит є одним із 
інструментів здобуття інформації 
для адвоката, а формулювання про 
«зловживання» обмежує адвоката у 
його застосуванні. Потребує розши-
рення можливість отримання ін-
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формації з обмеженим доступом, 
якщо в ній  існує потреба, у разі на-
дання правової допомоги клієнту з 
представництва інтересів у суді для 
захисту порушеного права остан-
нього або якщо є письмова згода са-
мого клієнта чи іншої особи про пе-
редачу такої інформації адвокату. 
Пані Оксана Цимбрівська, експерт 
Проекту Європейського Союзу 
«Підтримка реформ у сфері юсти-
ції в Україні», зазначила, що має 
бути запроваджено норми захисту 
від «несанкціонованого» обшуку, 
норми, які б обмежували органи 
слідства у вилученні під час обшуку 
житла чи іншого володіння адвока-
та, приміщень, де останній здійс-
нює адвокатську діяльність лише 
тих майна та документів, які прямо 
відносяться до вчинення кримі-
нального правопорушення в якому 
підозрюється адвокат. Продовжую-
чи обговорення, Діана Жар, адво-
кат, член робочої групи ААУ, допо-
віла про новації законопроек- 
ту – скасування інституту стажуван-
ня та можливість доступу до профе-
сії через інститут помічника або 
суддівства за наявності стажу робо-
ти не менше двох років. Пропозиці-
єю робочої групи ААУ є запрова-
дження альтернативи доступу до 
професії, підвищення статусу по-
мічника, детального викладення 
його повноважень саме в законі, 
адже фактично помічник адвоката 
навіть не може подати (отримати) 
документи слідчому чи до суду та 
введення дисциплінарної відпові-
дальності помічника адвоката за 
розголошення адвокатської таємни-
ці у вигляді стягнення – обмеження 
доступу до професії протягом трьох 
років. Доповідач наголосила, що 
має бути можливість особи набути 
статусу адвоката не тільки через ін-
ститут помічника адвоката та суд-
дівську посаду, а і у разі наявності в 
такої особи більше п’яти років ста-
жу роботи у галузі права, така особа 
може бути допущена до складання 
кваліфікаційного іспиту, адже, має 
значний досвід судового представ-
ництва. Кращим є запровадження 
детальних вимог щодо підвищення 
кваліфікації. Жваву дискусію ауди-

торії викликало питання запрова-
дження обмеження у законопроекті 
кількості помічників адвоката – до 
трьох та пропозиція робочої групи 
ААУ – збільшити до семи. Марк Се-
гал, експерт Проекту Європейсько-
го Союзу «Підтримка реформ у 
сфері юстиції в Україні», звернув 
увагу учасників на те, що збільшен-
ня кількості помічників адвоката 
може призвести до «неконтрольова-
ності» одним адвокатом дій всіх сво-
їх помічник, в той же час кожен з 
них має доступ до адвокатської та-
ємниці за яку несе відповідальність 
адвокат.  Учасник заходу, Юлія Ку-
рило, адвокат, член правління ААУ, 
висловила позицію, що будь-які об-
меження у законі не мають належ-
ного підґрунтя, кожен адвокат має 
самостійно вирішувати питання за-
лучення певної кількості помічни-
ків, з урахуванням своїх власних 
можливостей проконтролювати, фі-
нансово забезпечити та розділити 
обсяг навантаження. Наступний 
учасник робочої групи ААУ Любов 
Ігнатова, адвокат, доповіла про 
підтримання робочою групою ААУ 
запровадження нових видів адво-
катської діяльності:  діяльність ес-
кроу-агента, фідуціарна діяльність, 
медіація, вказане дозволить адвока-
там розширити свою професійну 
діяльність та спеціалізацію кожного 
адвоката. Пані Ігнатова підкресли-
ла, що в законопроекті не вирішено 
певних колізійних питань, не зміне-
но організаційно-правові форми 
здійснення адвокатської діяльності: 
адвокатське бюро, адвокатське 
об’єднання та здійснення адвокат-
ської діяльності індивідуально. За-
конопроект передбачає включення 
до складу адвокатського об’єднання 
лише учасників такого об’єднання, 
в свою чергу, включення нового 
учасника до складу об’єднання пе-
редбачає зміну уставних докумен-
тів, державну реєстрацію змін. Не 
кожний учасник об’єднання, який 
приймав участь у створенні, станов-
ленні та розвитку об’єднання гото-
вий одразу включити нового учас-
ника на рівних правах, відносини 
мають будуватися на договірних за-
садах. Пропозицією робочої групи 

ААУ є включення до законопроекту 
норми щодо врегулювання відно-
син суб’єктів об’єднання власними 
статутними документами, партнер-
ським угодами, через членство у ад-
вокатських об’єднаннях та роботу 
на підставі трудового договору (за 
наймом). Доповідач також наголо-
сила на недосконалості норм в ча-
стині адвокат-державний службо-
вець, який має представляти 
інтереси установи, організації, при-
вела приклад відмінності та взаємо-
виключення між присягою адвоката 
та присягою державного службов-
ця.  Голова робочої групи ААУ, ад-
вокат, член правління ААУ, Мико-
ла Пашинський, підкреслив, що 
залишена у законопроекті кон-
струкція не вирішує практичних 
питань, які адвокатська спільнота 
отримала на час введення організа-
ційних форм законом у 2012 році, та 
змушена була створювати та керу-
вати під одним «ім’ям» як товари-
ством з обмеженою відповідальні-
стю, так і адвокатським об’єднанням. 
Марк Сегал, беручи участь в обгово-
рені, акцентував увагу на моделі ад-
вокат-державний службовець, така 
новела не знаходить свого підтвер-
дження у європейській практиці. 
Порада колегам – аналізувати зміни 
та вводити нові норми лише з точки 
зору ефективності для інституту ад-
вокатури та отримання професій-
них переваг. Щодо питання адво-
катського самоврядування, Олег 
Рачук, Президент ААУ, звернув ува-
гу, що законопроект передбачає змі-
ну конструкції термінів повнова-
жень голів, заступників голів та 
членів органів адвокатського само-
врядування – два роки, але не біль-
ше двох строків підряд та на форма-
лізацію процесів висування на 
посади до зазначених органів. Вра-
ховуючи думку регіонів, пропози-
ція ААУ замінити на – три роки не 
більше двох строків з можливістю 
обрання в подальшому до інших 
органів адвокатського самовряду-
вання. Експерт круглого столу, Ігор 
Покотило, адвокат, член КДКА 
Київської області,  висловився за те, 
що закон про адвокатуру не має 
бути жорстко врегульований. Під-
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На жаль, поняття крадіжки ком-
паній або рейдерства останнім ча-
сом є поширеним явищем. У даній 
статті автор спробує розкрити суть 
питання і показати власниками 
компаній шляхи запобігання таких 
явищ.

На сьогоднішній день немає 
законодавчого механізму, який би 
дозволив сумлінним власникам 
уникнути ситуації, при якій вони 
можуть залишитися без своїх ком-
паній не з власної волі.

Нагадаю, при створенні або уча-
сті в підприємстві власники (юри-
дичні та фізичні особи) становлять 
необхідні юридичні документи, 
після чого державним реєстрато-
ром проводяться реєстраційні дії 
по внесенню інформації в єдиний 
державний реєстр підприємств і ор-
ганізацій.

Основним документом, що 
підтверджує статус володіння під-

приємством, є оформлений в уста-
новленому порядку статут або 
установчий договір (ст.9, 13 Закону 
України «Про акціонерні товари-
ства», ст.4 Закону України «Про гос-
подарські товариства»). Відповідно 
до абз.2 ст.4 Закону України «Про 
господарські товариства» установчі 
документи повинні містити відо-
мості про вид товариства, предмет і 
цілі його діяльності, склад засновни-
ків та учасників, найменування, роз-
мір і порядку утворення статутного 
капіталу, порядок розподілу при-
бутків і збитків, склад і компетенцію 
органів товариства та порядок при-
йняття ними рішень, включаючи 
перелік питань, по яких необхідна 
кваліфікована більшість голосів, по-
рядок внесення змін до установчих 
документів, порядок ліквідації і ре-
організації товариства.

З огляду на багаторічну практи-
ку роботи в судах з корпоративних 

ярОслав НОВИКОВ

Адвокат

КРАДІЖКА КОМПАНІЇ. ЯК ЦЕ МОЖЕ БУТИ

твердив, що на практиці дійсно іс-
нують проблеми формування скла-
ду органів самоврядування та 
взаємовідносин між останніми. Про-
те, все ж таки більшість питань ма-
ють вирішувати саме органи само-
врядування, а не закон. Експерт 
звернути увагу на державний захист 
адвоката як спеціального суб’єкта. У 
порівнянні з працівниками суду та 
правоохоронними органами, адво-
кат не визнається державою суб’єк-
том в частині виконання правоохо-
ронної або правозастосовної 
функції, а отже, знаходиться за ме-
жами охорони та державних префе-
ренцій.  Продовжуючи обговорення, 
експерт круглого столу, пані Леся 
Дубчак, адвокат, член КДКА м. Киє-
ва, член Правління ААУ, підтримала 
свого колегу, щодо обговорення пи-
тання включення адвоката суб’єк-
том, що також заслуговує на заходи 
захисту від перешкоджання  вико-
нанню  покладених  на  нього зако-
ном обов’язків і здійсненню  наданих  
прав,  а  так  само  від  посягань  на 
життя, здоров’я,  житло  і майно. Го-
лова робочої групи ААУ, адвокат, 

член правління ААУ, Микола Па-
шинський, доповів учасникам круг-
лого столу питання дисциплінарної 
відповідальності адвоката, звернув 
увагу суперечливі норми оскаржен-
ня рішень, в частині зупинення та 
припинення адвокатської діяльно-
сті, дії щодо оскарження не зупиня-
ють дію таких рішення, а в частині 
оскарження рішення про притяг-
нення до дисциплінарної відпові-
дальності – зупиняють застосування 
дисциплінарного стягнення. До того 
ж «небезпечною» є норма щодо від-
сутності оскарження рішень КДКА 
до ВКДКА без альтернативи звер-
нення до суду. З цікавим зверненням 
«мовою цифр та фактів» до учасни-
ків круглого столу звернулася Ольга 
Дмитрієва, адвокат, Голова Прав-
ління ААУ, Голова Вищої Ревізійної 
комісії адвокатури. Пані Дмитрієва 
звернула увагу на необхідність пере-
гляду моделі побудови органів адво-
катського самоврядування, розкрила 
практичну сторону складнощів взає-
модії вказаних органів у ланцюгу: 
регіональні органи адвокатського 
самоврядування – НААУ – Ревізійна 

комісія, недоліки самостійності орга-
нів адвокатського самоврядування, 
контролю фінансового забезпечен-
ня, форми  заснування вказаних ор-
ганів та перекладення на голів орга-
нів адвокатського самоврядування 
адміністративно-господарських 
функцій, замість забезпечення до-
тримання принципів адвокатської 
діяльності. Модератор Зоя Ярош по-
дякувала експерту заходу Віктору 
Короленку за участь та висловила по-
бажання, що конструктивні заува-
ження Робочою групою з питань су-
дових реформ будуть почуті, 
учасникам робочої групи ААУ за 
підготовку аналізу та пропозицій до 
законопроекту, експертам – за слуш-
ні коментарі та застереження, учас-
никам круглого столу – за приділе-
ний час та увагу. Президент ААУ, 
Олег Рачук, наголосив, що ААУ є 
всеукраїнською громадською органі-
зацію, що створена для адвокатів, 
відкрита для діалогу та обговорення 
для всіх і кожного, саме заходи у ви-
гляді круглих столів, форумів ство-
рює можливість для ефективної 
співпраці. 
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спорів, можу зауважити, що поши-
реним способом крадіжки компанії 
є підробка підписів засновників і 
директора в протоколах загальних 
зборах учасників і договорах ку-
півлі-продажу частки у статутно-
му капіталі. Для цього зловмисник 
складає протокол, в якому на поря-
док денний виносить питання про 
передачу частки учасника товари-
ства іншій особі з наступним ви-
ключенням його зі складу учасників 
товариства. Для цього буде потріб-
но знати назву компанії, її код ЄДР-
ПОУ та дані про засновників. Така 
інформація знаходиться у вільному 
доступі в державному реєстрі.

З огляду на те, що печатку під-
приємства можна виготовити в 
будь-який штемпельно-друкар-
ської майстерні без отримання від-
повідного дозволу, питання про її 
отриманні у злочинця обмежуєть-
ся кількома годинами. Нагадаю, 
що Наказом МВС України № 5 від 
11.01.1999 року визнаний такий, 
що втратив чинність, наказ МВС 
№17 від 17 11.01.1999 року «Про за-
твердження інструкції про поря-
док видачі міністерствам та іншим 
центральним органам виконавчої 
влади, підприємствам, установам і 
організаціям, господарським об’єд-
нанням і громадянам дозволів на 
право відкриття та функціонування 
штемпельно-граверних майстерень, 
виготовлення печаток і штампів, а 
також порядок видачі дозволів на 
оформлення замовлень на виготов-
лення печаток і штампів, та затвер-
дження умов і правил провадження 
діяльності з відкриття та функці-
онування штемпельно-граверних 
майстерень, виготовлення печаток 
і штампів».

Крім цього, для проведення дії 
по заміні власника буде потрібно 
наявність договору купівлі-прода-
жу частки у статутному капіталі 
товариства між таким власником і 
особою, якій буде передано части-
ну статутного капіталу. На сьогодні 
такий договір складається в простій 
письмовій формі без нотаріального 
посвідчення. Відповідно до п.1 ст. 
209 Цивільного кодексу України, 
угода, укладена в письмовій формі, 

підлягає нотаріальному посвідчен-
ню лише у випадках, встановлених 
законом або домовленістю сторін. 
Єдиним законом, що регулює такі 
відносини, є Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», в якому 
говориться (п.4 ст.17), що для прове-
дення державної реєстрації змін до 
установчих документів юридична 
особа повинна такі документи:

1) заява про державну реєстра-
цію змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нота-
ріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управлін-
ня юридичної особи про зміни, що 
вносяться до Єдиного державного 
реєстру, крім внесення змін до ін-
формації про кінцевих бенефіціар-
них власників (контролерів) юри-
дичної особи, у тому числі кінцевих 
бенефіціарних власників (контро-
лерів) її засновника, якщо засновник 
– юридична особа, про місцезнахо-
дження та про здійснення зв’язку з 
юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотарі-
ально засвідчена копія) протоколу 
засідання керівного органу громад-
ського формування, на якому від-
повідно до установчого документа 
було скликано засідання вищого ор-
гану управління, – у разі державної 
реєстрації змін до відомостей про 
громадське формування;

4) документ, що підтверджує 
правомочність прийняття рішення 
відповідно до статуту громадсько-
го формування про внесення змін 
до Єдиного державного реєстру, – 
у разі державної реєстрації змін до 
відомостей про громадське форму-
вання;

5) відомості про керівні органи 
громадського формування (ім’я, 
дата народження керівника, членів 
інших керівних органів, реєстрацій-
ний номер облікової картки плат-
ника податків (за наявності), поса-
да, контактний номер телефону та 
інші засоби зв’язку) – у разі внесен-
ня змін до складу керівних органів;

6) документ, що підтверджує 

реєстрацію іноземної особи в країні 
її місцезнаходження (витяг із тор-
говельного, банківського, судового 
реєстру тощо), – у разі змін, пов’я-
заних із входженням до складу за-
сновників юридичної особи інозем-
ної юридичної особи;

7) документ про сплату адмі-
ністративного збору – у випадках, 
передбачених статтею 36 цього За-
кону;

8) установчий документ юри-
дичної особи в новій редакції – у 
разі внесення змін, що містяться в 
установчому документі;

9) примірник оригіналу (нота-
ріально засвідчена копія) переда-
вального акта – у разі внесення змін, 
пов’язаних із внесенням даних про 
юридичну особу, правонаступни-
ком якої є зареєстрована юридична 
особа;

10) примірник оригіналу (нота-
ріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управлін-
ня юридичної особи про вихід із 
складу засновників (учасників) та/
або заява фізичної особи про вихід 
із складу засновників (учасників), 
та/або договору, іншого докумен-
та про перехід чи передачу частки 
засновника (учасника) у статутно-
му (складеному) капіталі (пайовому 
фонді) юридичної особи, та/або 
рішення уповноваженого органу 
управління юридичної особи про 
примусове виключення із складу 
засновників (учасників) юридич-
ної особи або ксерокопія свідоцтва 
про смерть фізичної особи, судове 
рішення про визнання фізичної 
особи безвісно відсутньою – у разі 
внесення змін, пов’язаних із змі-
ною складу засновників (учасників) 
юридичної особи.

Закон надає право вибору між 
запропонованими варіантами. Як 
видно з десятого пункту простого 
письмового договору передачі ча-
стини статутного капіталу для дер-
жавного реєстратора достатньо!

До прийняття Закону України 
«Про державну реєстрацію юридич-
них осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» 
в новій редакції, для зловмисника 
була необхідністьв наявності ори-
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гіналу поточній редакції статуту 
компанії. З 01.01.2016р. така необ-
хідність відпала. Для проведення 
реєстраційних змін достатньо нада-
ти оригінал нової редакції установ-
чого документу.

Вивести керівника компанії з 
реєстру можливо шляхом підробки 
документів. Тут необхідно володіти 
зразком підпису діючого директо-
ра. При цьому, працюючий дирек-
тор може продовжувати ходити на 
роботу і не підозрювати про те, що 
він звільнений, і вже не є директо-
ром, а замість нього буде значитися 
інша особа.

Слід звернути увагу на те, що 
з 01 січня 2016 року втратила силу 
норма закону, за якої, у разі втрати 
поточної редакції статуту, необ-
хідно було отримувати довідку від 
органів внутрішніх справ про реє-
страцію заяви про втрату оригіналів 
установчих документів, або внесен-
ня плати за оприлюднення пові-
домлення на офіційному веб-сайті 
центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців. На сьогодні цього не 
потрібно робити.

На практиці зловмисники схему 
крадіжки компанії опрацьовують 
глибше. Після того, як за підро-
бленими протоколами загальних 
зборів учасників, договорами ку-
півлі-продажу частки у статутному 
капіталі, реєстраційних карток та 
дорученнями «усуваються» сумлін-
ні власники і керівник, злочинець 
формує новий пакет документів 
по зміні юридичної адреси підпри-
ємства шляхом його зміни на нову 
адресу, наприклад , в іншій області 
України. Нові власники (зазвичай 
одна фізична особа в особі власника 
і нового директора) підписують до-
кументи, які за дорученням на пові-
реного юриста (можливо, добросо-
вісного) передаються державному 
реєстратору. 

Далі, в повній відповідності з 
Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців» реєстра-
тором здійснюються реєстраційні 

дії щодо зміни місцезнаходження 
юридичної особи. Після чого, на 
підставі ч.3 ст.29 цього ж закону, 
суб’єкт державної реєстрації, який 
провів реєстраційну дію, протягом 
трьох робочих днів з дня її прове-
дення надсилає документи, подані 
для проведення реєстрації, відповід-
ному суб’єкту державної реєстрації, 
уповноваженому зберігати реєстра-
ційні справи.

Далі відстежити і отримати 
пакет з оригіналами документів 
реєстраційної справи в поштово-
му відділенні, вважаю, не є склад-
ним. Досить дізнатися прізвище 
будь-якого реєстратора державної 
реєстраційної служби за новою 
адресою компанії і за підробле-
ною довіреністю отримати пакет, і 
втратити його остаточно. В цьому 
випадку добросовісним власникам 
складно буде оскаржити реєстра-
ційні дії в суді. Оскільки провести 
почеркознавчу експертизу через 
брак оригіналів підроблених доку-
ментів практично не вийде. Пору-
шення ж кримінальної справи не 
завжди може привести до затриман-
ня організаторів злочину. Оскільки 
підставні особи можуть ніколи не 
бачити в обличчя реальних органі-
заторів, а спілкуватися і діяти через 
посередників.

Всі вищеописані маніпуляції мо-
жуть зайняти мінімальну кількість 
днів.

Звертаю увагу, що в період про-
ведення таких дій власники можуть 
управляти підприємством, ходити 
на роботу, не знати, і не підозрюва-
ти, що фактично компанією вони 
не володіють. А в якийсь момент їх 
можуть не пустити на роботу. При 
цьому, доступ в офіс, до верстатів, 
механізмів, складських приміщень, 
транспортних засобів, бухгалтер-
ської та господарської документації, 
сейфу, каси підприємства і іншим 
матеріальним цінностям, швидше 
за все, буде неможливим. 

При цьому, потрібно розуміти, 
що за кілька днів злочинці, маючи 
на руках новий комплект докумен-
тів, переоформлять договір з бан-
ком, в т.ч. систему «клієнт-банк», на 
користування розрахунковим ра-

хунком, що дасть можливість вільно 
розпоряджатися кровно зароблени-
ми коштами сумлінних власників 
та їх майном. З огляду на сферу ді-
яльності компанії, злочинець може 
сміливо претендувати на отриман-
ня дебіторської заборгованості від 
боржників – контрагентів (при її на-
явності) шляхом прийняття плате-
жів, наприклад, на новий відкритий 
рахунок в іншому банку, напри-
клад, в іншому місті України. Або 
спробує відсудити наявні борги.

Що робити, щоб не допустити 
рейдерського захоплення компанії?

Необхідно наступне:
• Строго впорядкувати докумен-

тообіг в компанії.Наказом директо-
ра призначити осіб відповідальних 
за складання, зберігання та переда-
чу документів всередині компанії 
відповідно до службових обов’язків;

• Максимально обмежити до-
ступ до документів максимальній 
кількості осіб;

• Наказом директора встано-
вити і оформити на підприємстві 
обсяг інформації, яка охороняється 
комерційною таємницею, а з кож-
ним співробітником оформити уго-
ду про нерозголошення комерцій-
ної таємниці. Сюди слід включити 
всю інформацію про активи, діло-
вупереписку, перспективи розвит-
ку, контрагентів, джерела фінансу-
вання, канали поставки продукції, 
фінансово-господарські операції та 
іншу важливу інформацію щодо 
компанії;

• Наказом директора призначи-
ти відповідального (бажано самого 
директора) за зберігання та викори-
стання печатки підприємства;

• Наказом директора встанови-
ти зберігання всіх статутних доку-
ментів поза офісом компанії, напри-
клад, вдома у директора, власника 
або в адвокатському об’єднанні на 
підставі договору зберігання;

• Прописати норму в статутних 
документах, по якій всі дії по від-
чуженню корпоративних прав по-
винні оформлятися виключно при 
нотаріальному завіренні докумен-
тів. Допускаючи, що не завжди дер-
жавний чиновник буде вчитуватися 
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в положення статуту, реєстраційні 
зміни можуть бути прийняті в ро-
боту реєстратором без нотаріально-
го засвідчення документів. В цьому 
випадку реєстратор не порушить 
норму закону, хоча в адміністратив-
ному спорі (процесі) у суду можуть 
бути питання про правомірність дій 
реєстратора.

• Всі наявні активи компанії пе-
редати у володіння її власникам, ук-
ласти з ними від імені компанії до-
говори оренди. Це дасть можливість 
власниками володіти і розпоряджа-
тися активами після закінчення до-
говорів оренди.

• Наказом директора встанови-
ти зберігання важливих фінансо-
во-господарських документів (до-
говорів, наказів, іншої комерційної 
документації) вдома у директора 
або в адвокатському об’єднанні на 
підставі договору зберігання;

• Виключити доступ до паспорт-
них документів власників компанії;

• Встановити зберігання елек-
тронних підписів осіб відповідаль-
них за здійснення доступу і корис-
тування банківським рахунком 
особисто у директора або наближе-
них людей на підставі письмового 
договору. Встановити партнерські 
і дружні відносини з банківськими 
співробітниками, які оперативно 
б повідомляли про виникнення 
підозрілих моментів щодо банків-
ського рахунку. Це дозволить вчас-
но відреагувати і вивести кошти на 
інші рахунки, наприклад, при появі 
інформації про незаконну зміну ди-
ректора. Наявність таких відносин 
дозволить мінімізувати махінації з 
фінансовими ресурсами на рахун-
ках підприємства.

• Встановити та організувати 
ведення бухгалтерського і податко-
вого обліку з віддаленим доступом;

• Зберігати електронні ключі 
для формування фінансової та по-
даткової звітності особисто у дирек-
тора або у бухгалтера;

• Якомога частіше відстежу-
вати стан державного реєстру по 
вашій компанії на наявність нових 
записів, доручити виконання по-
слуги юристам або адвокатському 
об’єднанню.

Які дії робити, якщо крадіжка 
компанії все ж сталася?

1. Якщо помічені перші ознаки 
рейдерського захоплення, – опера-
тивно реагувати відповідним чином 
без вступу в будь – які переговори із 
сторонніми особами.

2. Письмово попередити контра-
гентів і партнерів підприємства про 
наявність рейдерського захоплення 
компанії, і просити не здійснювати 
будь-які грошові платежі, відванта-
ження товару, починати виконува-
ти роботи та інші дії з різними ак-
тивами до з’ясування всіх обставин.

3. Заблокувати користування 
всіма розрахунковими рахунками 
підприємства.

4. Подати відповідну заяву про 
злочин в поліцію за фактом підроб-
ки документів та печатки по ст.190 
Кримінального Кодексу України, 
та відносно дій державного реєстра-
тора, якщо є підстави підозрювати 
його в пособництві злочинцям.

5. Терміново подати адміністра-
тивний позов до суду, за місцезна-
ходженням державного реєстратора 
про визнання дій державного реє-
стратора незаконними та скасуван-
ня реєстраційних записів. В цьому 
випадку відповідачем буде держав-
на реєстраційна служба в особі дер-
жавного реєстратора, який здійсню-
вав спірні реєстраційні дії.

6. В ході адміністративного слу-
хання справи клопотати в суді про 
забезпечення адміністративного по-
зову шляхом заборони проведення 
подальших реєстраційних дій дер-
жавним реєстратором відповідно до 
ст.117 КАСУ.

7. В залежності від складності си-
туації, подати господарський позов 
(можливо відразу або паралельно з 
адміністративним позовом) до суду, 
за місцем знаходження юридичної 
особи, про визнання загальних збо-
рів засновників товариства недійс-
ними. Відповідачем буде перший 
власник з ланцюжка всіх незаконних 
власників. Наявність позитивного 
рішення допоможе виграти процес 
в адміністративному провадженні.У 
разі скасування адміністративним 
судом реєстраційних дій, інформа-
ція в державному реєстрі буде по-

вернута в первісний стан, а права 
власників будуть відновлені.

Наприкінці хочу зазначити на-
ступне. Запропоновані рекомендації 
не є формулою захисту від рейдер-
ства і гарантією від всіх неприєм-
ностей, які можуть виникнути в умо-
вах конкурентної боротьби.Однак, 
максимально дотримуючись таких 
правил, у добропорядного власника 
з’явиться можливість якісно проти-
стояти спробам руйнування його 
бізнесу і збереження власних активів.

Таким чином, законом України 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо спро-
щення процедури започаткування 
підприємництва» від 21 квітня 2011 
року N 3263-VI, та викладення Зако-
ну «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань» 
в новій редакції, держава, з одного 
боку, спростило і здешевило сумлін-
ним підприємцям можливість про-
водити реєстраційні зміни до уста-
новчих (статутних) документів без 
нотаріального завірення договорів 
по відчуженню частини статутного 
капіталу. А з іншого боку дозволила 
третім особам незаконно володіти 
компаніями в способи, описані вище, 
що може спричинити за собою втра-
ту значних коштів власником.

На мій погляд, з боку держави 
дуже небезпечно віддавати корпо-
ративному сектору самостійно вирі-
шувати бізнесові питання.Роблячи 
таке у державі повинен бути дію-
чий механізм контролю за корпо-
ративно-адміністративними відно-
синами, який захищав би кожного 
суб’єкта господарювання від неза-
конних дій сторонніх осіб і посадов-
ців. На сьогодні, нажаль, такий ме-
ханізм, поки-що, відсутній.

На останок, необхідно відзначи-
ти, що по справі одного з клієнтів, 
мною вдалося присікти рейдерське 
захоплення одного з підприємств 
і його активів, які були незаконно 
привласнені в описаній статті спосіб. 
В апеляційному адміністративному 
суді спірні реєстраційні дії Державної 
реєстраційної служби були скасовані, 
а стан державного реєстру по клієнту 
приведено до попереднього стану. 
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АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: 
«АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ 

ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

26 квітня 2016 року у примі-
щенні Національної спілки жур-
налістів України відбувся спіль-
ний круглий стіл «Актуальні 
правові проблеми застосування 
допоміжних репродуктивних тех-
нологій», організований Коміте-
том сімейного права та майнових 
спорів Асоціації адвокатів Украї-
ни (ААУ) та Комітетом медичного 
і фармацевтичного права ААУ.

На круглому столі було обго-
ворено низку питань, пов’язаних із 
застосуванням допоміжних репро-
дуктивних технологій (ДРТ), а саме: 
сучасний стан розвитку ДРТ та їх 
правового регулювання, допусти-
мість певних ДРТ з етико-правової 
точки зору, медико- і сімейно-пра-
вові аспекти застосування деяких 
ДРТ, практика іноземних судів та 
Європейського Суду з прав людини 
тощо.

Модераторами заходу виступи-
ли Голова Комітету медичного і 
фармацевтичного права ААУ, ке-
руючий партнер Консалтингової 
компанії «Юркрафт Медицина», 
адвокат, к.ю.н., доцент Радмила 
Гревцова та Голова Комітету сі-
мейного права та майнових спо-
рів ААУ, Керівник «Юридичного 
агентства Ганни Гаро», адвокат, 
к.ю.н., медіатор Ганна Гаро.

Першим спікером став профе-
сор, заслужений діяч науки та тех-
ніки України, власник та керівник 
Інституту репродуктивної меди-
цини Федір Дахно, який розповів 
про проблеми застосування  зако-
нодавства про допоміжні репродук-

тивні технології. Федір Власович 
розповів про досягнення медич-
ної науки і практики у лікуванні 
безпліддя, висловив власну думку 
щодо етико-правових аспектів за-
стосування певних методів його лі-
кування, висвітлив досвід зарубіж-
них країн, зокрема Великобританії, 
Бельгії, США та інших. Доповіда-
чем також було проаналізовано за-
конодавчі тенденції в регулюванні 
питання репродуктивних техноло-
гій закордоном. 

Лікар – акушер-гінеколог Анас-
тасія Сербенюк виступила із допо-
віддю, підготовленою нею спільно 
з завідувачем відділенням ДРТ клі-
ніки репродуктивної технології 
Українського державного інститу-
ту репродуктології Національної 
медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика Анатолі-
єм Камінським  щодо сучасних ре-
продуктивних технологій, зокрема 
досягнень та перспектив розвитку 
в лікуванні безпліддя. Доповідачка 
окреслила сучасну демографічну 
ситуацію в Україні, зокрема зазна-
чивши, що вона характеризується 
різким зменшенням народжувано-
сті, збільшення смертності і відсут-
ність природного приросту. Анас-
тасія Валеріївна звернула увагу на 
те, що з проблемою безплідності 
в Україні сьогодні зіштовхується 
кожна четверта-п’ята пара. Частота 
неплідних подружніх пар в Укра-
їні з кожним роком зростає та ста-
новить більш ніж 20%. Державою 
фінансується близько 600 циклів 
на рік, що становить менше 1% від 
загальної потреби в ДРТ у країні. 
Існуюча ситуація фактично позбав-
ляє найбільш зацікавлені у народ-
жені дитини сімейні пари шансу 
реалізувати батьківство. Анастасією 
Валеріївною було також проаналі-
зовано найбільш використовувані 
методи запліднення. Доповідачка 
наголосила на тому, що варто звер-
нути увагу на досвід розвинутих 

країн,  які вже забезпечили актив-
ну підтримку державних програм 
ДРТ, зокрема показовим у цьому 
контексті є досвід Ізраїлю, Франції, 
Німеччини. Подальша дискусія ве-
лася довкола проблем правового ре-
гулювання методу сурогатного ма-
теринства та міжнародних аспектів 
даного питання. 

Адвокат, медіатор, Директор 
департаменту сімейного права 
Української іноземної юридичної 
колегії Ольга Данченко  зазначила, 
що перша програма сурогатного 
материнства в Україні (і одночасно 
на території СНД) була проведена 
в 1995 році, однак на даний момент 
розвиток науки і техніки у цій га-
лузі випереджає морально-право-
ву адаптацію суспільства до нових 
досягнень, що особливо стосується 
застосування методу сурогатного 
материнства. Доповідачка звернула 
увагу присутніх на законодавче ре-
гулювання даного питання, умови 
участі для потенційних генетичних 
батьків та сурогатної матері, осо-
бливості договору про виношуван-
ня дитини та державної реєстрації. 
Ольга Вікторівна запропонувала 
внести зміни до законодавства, зо-
крема удосконалити визначення 
самого поняття «сурогатне (замін-
не) материнство», запровадити за-
борону оспорювання батьківства 
чоловіком сурогатної матері (якщо 
вона перебуває у шлюбі),  закріпи-
ти необхідність надання його згоди 
на участь дружини у програмі суро-
гатного материнства, передбачити 
необхідність нотаріального посвід-
чення договору про виношування 
дитини між сурогатною матір’ю та 
потенційними батьками;  закріпи-
ти вимоги до змісту договору про 
виношування дитини; встанови-
ти більш чіткий порядок реєстра-
ції народження дитини в органах 
реєстрації актів цивільного стану 
України з метою уникнення мож-
ливості реєстрації дитини безпосе-
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редньо сурогатною матір’ю на своє 
ім’я тощо.

Представник Мінюсту – заступ-
ник начальника Управління, началь-
ник відділу укладення міжнародних 
договорів про правову допомогу 
Управління міжнародної правової 
допомоги Департаменту міжнарод-
ного права Людмила Руда поінфор-
мувала про роботу Гаазької конфе-
ренції з міжнародного приватного 
права у напрямку розробки міжна-
родного інструменту з питань право-
вого статусу дітей, зокрема, визнання 
батьківства, у тому числі, щодо дітей, 
народжених внаслідок застосування 
допоміжних репродуктивних техно-
логій. Крім того, було повідомлено 
про розробку Міжнародною соціаль-
ною службою принципів щодо за-
безпечення прав дітей, народжених 
в результаті таких угод, що спрямо-
вані на попередження дискримінації 
таких дітей, а також отримання ін-
формованої згоди сурогатної матері. 
Людмила Романівна зазначила також 
про підготовку в рамках Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи проекту 
доповіді про права людини та етич-
ні питання, пов’язані з сурогатним 
материнством.

Президент Української Асоці-
ації медичного туризму Віолетта 
Янишевська зазначила, що в останні 
роки Асоціація також стикається з 
проблеми захисту прав сурогатних 
матерів та дітей народжених за до-
помогою ДРТ. Вона вказала, що для 
законодавчого врегулювання обгово-
рюваних питань потрібно враховува-

ти інтереси дитини, клінік, держави, 
розвитку такого напряму вцілому.

Наступним доповідачем була 
Олена Бабич, керівник Юридичного 
бюро Олени Бабич, яка  висвітлила 
проблемні правові питання пост-
мортальної репродукції, зокрема 
розкрито поняття постмортальної 
(посмертної) репродукції, яким є 
зачаття, народження дитини піс-
ля смерті одного або обох батьків. 
Доповідач звернула увагу на від-
сутність належного законодавчо-
го регулювання постмортальної 
репродукції, проблемні питання 
використання кріоконсервованих 
ембріонів та кріоконсервованої 
сперми тощо.

Засновник та керівник проекту 
«Відкритий Суд», директор ЮФ 
«Lions Litigate» Станіслав Батрин 
виступив з доповіддю про пробле-
ми правового регулювання сурогат-
ного материнства в Україні, зокре-
ма щодо права знати своїх батьків 
і право на їх піклування. Доповідач 
також поділився власним досвідом 
щодо представництва інтересів гро-
мадян Італії у судовому спорі про 
визнання батьківства та про зобов’я-
зання передати двох малолітніх ді-
тей сурогатною матір`ю їх генетич-
ним батькам – громадянам Італії. 
Результатом даної справи стали рі-
шення на користь громадян Італії в 
судах першої, апеляційної, касацій-
ної інстанції. Однак, рішення суду 
так і не було виконане, а громадяни 
Італії відмовилися від пошуку спра-
ведливості та не змогли продовжи-

ти боротьбу за свої батьківські пра-
ва і на 4 році життя дітей втратили 
з ними повний зв’язок. Доповідач 
підкреслив, що в цій ситуації дітей 
позбавлено права знати своїх бать-
ків, їх піклування, права на сім`ю.

Завершився круглий стіл допо-
віддю адвоката, керуючого парт-
нера Консалтингової компанії 
«Юркрафт Медицина», Голови Ко-
мітету медичного і фармацевтич-
ного права ААУ Радмили Гревцової, 
яка висвітлила актуальні проблеми 
застосування допоміжних репро-
дуктивних технологій у контексті 
практики Європейського Суду з 
прав людини. Доповідачка проа-
налізувала рішення ЄСПЛ щодо 
застосування ДРТ, які можна взяти 
до уваги при удосконаленні законо-
давства України щодо ДРТ і прак-
тики його застосування. Радмила 
Юріївна звернула увагу на рішен-
ня ЄСПЛ, які стосуються правового 
статусу ембріона, вирішення питан-
ня про долю ембріона, права на за-
стосування ДРТ, правовідносин між 
батьками і дітьми, народженими у 
результаті ДРТ, тощо.

Наприкінці модератор заходу, 
Голова Комітету сімейного пра-
ва та майнових спорів ААУ, к.ю.н., 
адвокат, медіатор, керівник ТОВ 
«Юридичне агентство Ганни Гаро» 
Ганна Гаро подякувала присутнім 
за активну участь. 

Учасники круглого столу високо 
оцінили проведений захід і вислови-
ли надію на проведення подальшої 
роботи у цьому напрямку. 

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ: «ВСТУП ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ»

26 травня 2016 року відбулась 
відкрита лекція на тему: «Вступ 
до законодавства Європейського 
Союзу», який був організований 
та проведений Комітетом з міжна-
родного права ААУ.

Доповідач: Єльник Павло Гри-
горович, адвокат з 2003 року, 2004- 
2014 рр. партнер «Адвокатська 
фірма «Пукшин і партнери», з 
2015р. – Київський центр медіації. 
Спеціалізація: медіація, право Єв-

ропейського Союзу, практика Євро-
пейського суду з прав людини.

Захід відбувся за сприянням за-
ступника декана юридичного фа-
культету КНУ ім. Т. Шевченка, 
к.ю.н. Куцевича Максима Петрови-
ча та за підтримки Куцевич Ольги – 
директора Американського центру 
загального права.

Модератором лекції виступила 
Власюк Катерина Петрівна, керую-
чий партнер компанії «AVGgroup», 

Голова Комітету з міжнародного 
права ААУ.

Висловлюємо щиру вдячність 
Павлу Григоровичу за надзвичайно 
захоплюючу лекцію! Значний обсяг 
теоретичного матеріалу був пода-
ний настільки цікаво та пізнаваль-
но, з великою кількістю практич-
них прикладів, що 2 години лекції 
промайнули неймовірно швидко, а 
аудиторія залишилась безмежно за-
доволеною та вдячною! 
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Починаючи з кінця лютого 
2014 року війська Російської Феде-
рації, у військовій формі без роз-
пізнавальних знаків, почали оку-
пацію Кримського півострова.

Статтею 1 ЗУ «Про оборону 
України» визначено, що збройна 
агресія – це застосування іншою 
державою або групою держав 
збройної сили проти України. 
Збройною агресією проти Укра-
їни вважається будь-яка з дій, за-
значених в даній статті Закону, 
серед яких значиться вторгнен-
ня або напад збройних сил іншої 
держави або групи держав на те-
риторію України, а також окупа-
ція або анексія частини території 
України.

Постановою Верховної Ради 
України «Про Заяву Верховної 
Ради України «Про відсіч зброй-
ній агресії Російської Федерації та 
подолання її наслідків» від 21 квіт-
ня 2015 року було схвалено текст 
Заяви Верховної Ради України 

«Про відсіч збройній агресії Ро-
сійської Федерації та подолання її 
наслідків», з аналізу якої вбачаєть-
ся, що 20 лютого 2014 року, були 
зафіксовані перші випадки пору-
шення Збройними Силами Росій-
ської Федерації порядку перетину 
державного кордону України в 
районі Керченської протоки та ви-
користання підрозділів збройних 
сил Російської Федерації, розта-
шованих в Криму, що знаходились 
там відповідно до Угоди між Укра-
їною і Російською Федерацією про 
статус та умови перебування на 
території України Чорноморсько-
го флоту Російської Федерації від 
28.05.1997 року, для блокування 
українських військових частин. 

Крім того вищевказаною за-
явою встановлено, що 27 лютого 
2014 року збройні підрозділи спе-
ціального призначення Головного 
розвідувального управління Ге-
нерального штабу Збройних Сил 
Російської Федерації захопили 
будівлі Ради Міністрів та Верхов-
ної Ради Автономної Республіки 
Крим. Водночас, відбулось ство-
рення і озброєння іррегулярних 
збройних формувань найманців 
з числа місцевих жителів, якими 
керували офіцери спецслужб і 
Збройних Сил Російської Федера-
ції, а Чорноморський флот Росій-
ської Федерації заблокував україн-
ські порти, де знаходились кораблі 
Військово-Морських Сил України. 
В подальшому лідер партії «Рус-
ское единство» Аксьонов Сергій 
Валерійович проголосив себе го-
ловою Ради Міністрів Автономної 
Республіки Крим та закликав пре-
зидента Російської Федерації «за-
безпечити мир і спокій в Криму». У 
відповідь на цей заклик Президент 
Російської Федерації, звернувся до 
Ради Федерацій Російської Феде-
рації, яка своєю постановою від 01 
березня 2014 року, надала згоду на 
використання на території Украї-
ни Збройних Сил Російської Фе-
дерації. Як наслідок це призвело 

до збройного захоплення і воєн-
ної окупації невід’ємної частини 
України – Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя.

Нелегітимно сформована в 
умовах російської воєнної окупації 
виконавча влада Автономної Рес-
публіки Крим 16 березня 2014 року 
провела референдум про входжен-
ня Автономної Республіки Крим 
до складу Російської Федерації, 
однак результати референдуму 
не були визнані жодною країною 
світу, крім Російської Федерації, 
що підтверджується Резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН 68/262 
від 27 березня 2014 року «Терито-
ріальна цілісність України».

17 березня 2014 року Верхо-
вна Рада Автономної Республі-
ки Крим, розпущена постановою 
Верховної Ради України, всупе-
реч цьому проголосила Крим не-
залежною державою. 18 березня 
2014 року самозвані представники 
Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим підписали з прези-
дентом Російської Федерації Во-
лодимиром Путіним «Договір про 
прийняття до Російської Федера-
ції Республіки Крим і створення у 
складі Російської Федерації нових 
суб’єктів». 

21 березня 2014 року владою 
Російської Федерації було прийня-
то Федеральний конституційний 
закон «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и 
образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Рес-
публики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя». 

Це породило чимало правових 
колізій та проблем правового ха-
рактеру для звичайних громадян 
– мешканців Криму.

Однією з таких проблем є не-
визнання офіційними установами 
та державними органами, розта-
шованими на території материко-
вої України документів, що вида-
ються державними органами на 
території Криму. Зокрема, існує 

ЧИ БУВ ХЛОПЕЦЬ АБО ЯК ОФОРМИТИ СВІДОЦТВО ПРО 
НАРОДЖЕННЯ ДИТИНІ, ЯКА НАРОДИЛАСЯ В КРИМУ

віктОр МОРОЗ

Керуючий партнер
Адвокатського об’єднання 
«Супрема Лекс», адвокат
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проблема із тим, що, незважаючи 
на те, що Крим юридично є те-
риторією України, свідоцтва про 
народження дітей, що видаються 
в Криму на материковій частині 
України не визнаються. Відповід-
но це призводить до того, що діти, 
народжені в Криму після його 
окупації позбавлені можливості 
виїхати з Криму та не можуть от-
римати соціальну допомогу, га-
рантовану дітям, народженим в 
Україні.

Однак судова практика сфор-
мувала досить цікавий вихід із за-
значеної проблемної ситуації. Так, 
на сьогоднішній день для оформ-
лення свідоцтва про народжен-
ня дитини, народженої в Криму, 
згідно українського законодавства 
необхідно встановити факт народ-
ження дитини.

В цілому процедура встанов-
лення юридично значущого факту 
народження дитини не є складною 
та не викликає особливих проблем 
у суддів, хоча, на наш погляд і є за-
йвою бюрократичною перепоною. 

Вважаємо за необхідне розгля-
нути правове обґрунтування за-
значеної процедури. 

Так, для підтвердження факту 
народження дитини на окупова-
ній території України є необхід-
ним медичне свідоцтво про народ-
ження, видане закладом охорони 
здоров’я Республіки Крим (поло-
говим будинком в Криму) із зазна-
ченням дати та часу народження 
дитини, її статті, інформації про 
матір особи.

Враховуючи, що функцією 
суду є захист порушеного, неви-
знаного або оспорюваного права 
особи, для встановлення судом 
факту народження дитини також 
вимагається звернення батьків 
дитини до уповноваженого від-
ділу державної реєстрації актів 
цивільного стану з заявою щодо 
реєстрації народження дитини та 
отримання відмови, мотивованої 
невизнанням державними орга-
нами на території України до-
кументів, наданих «державними 
органами» на території не підкон-
трольній Україні.

Слід зазначити, що відповідно 
до Правил державної реєстрації 
актів цивільного стану в Україні, 
затверджених наказом Міністер-
ства юстиції України 18.10.2000 № 
52/5, у зв’язку з неможливістю ви-
конувати повноваження відділами 
державної реєстрації актів цивіль-
ного стану Автономної Республі-
ки Крим, міста Севастополя та на 
тимчасово окупованих територі-
ях, та території проведення АТО, 
проведення державної реєстрації 
актів цивільного стану, внесення 
змін до актових записів цивільного 
стану, їх поновлення, анулювання 
здійснюються відділами державної 
реєстрації актів цивільного стану 
за межами цієї території за місцем 
звернення заявника.

Відповідно до вимог статті 13 
Закону України «Про державну ре-
єстрацію актів цивільного стану» 
державна реєстрація народження 
фізичної особи та її походження 
проводиться за письмовою або 
усною заявою батьків чи одного з 
них за місцем її народження або за 
місцем проживання батьків. Під-
ставою для проведення державної 
реєстрації народження дитини є 
визначені центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної політики у 
сфері охорони здоров’я, докумен-
ти, що підтверджують факт народ-
ження. За відсутності документа 
закладу охорони здоров’я або ме-
дичної консультаційної комісії, 
що підтверджує факт народжен-
ня, підставою для проведення дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану є рішення суду про встанов-
лення факту народження.

Відповідно до п. 5 ч.2 ст. 234, ч. 1 
ст. 256 ЦПК України суд розглядає 
в порядку окремого провадження 
справи про встановлення фактів, 
якщо згідно із законом вони поро-
джують юридичні наслідки.

Пунктом 7 частини 1 ст. 256 
ЦПК України встановлено, що суд 
розглядає справи про народження 
особи в певний час у разі немож-
ливості реєстрації органом дер-
жавної реєстрації актів цивільного 
стану факту народження.

У судовому порядку можуть 
бути встановлені факти, від яких 
залежить виникнення, зміна або 
припинення особистих чи майно-
вих прав фізичних осіб, якщо зако-
ном не визначено іншого порядку 
їх встановлення.

Тобто медичне свідоцтво про 
народження дитини, видане за-
кладом охорони здоров’я Респу-
бліки Крим на території тимчасо-
во не підконтрольній Україні, не 
створює правових наслідків.

В свою чергу, встановлення 
факту народження породжує юри-
дичні наслідки, тобто від нього за-
лежить виникнення особистих чи 
майнових прав заявників; чинним 
законодавством не передбачено 
іншого порядку їх встановлення. 
Заявники не мають іншої можли-
вості одержати чи відновити доку-
мент, який посвідчує факт народ-
ження, що має юридичне значення 
для вивезення дитини з Криму 
для спільного проживання разом 
з батьками на території материко-
вої частини України, належного 
піклування про неї. Таким чином 
встановлення факту народжен-
ня є належним способом захисту 
прав.

При цьому важливим є те, що 
ухвалене судом рішення у справах 
про встановлення факту народ-
ження дитини на тимчасово оку-
пованій території України, визна-
ченій Верховною Радою України, 
підлягає негайному виконанню.

Однак вважаємо, що врахову-
ючи масовість звернень до суду із 
заявами про встановлення факту 
народження дитини на окупова-
ній території України та, відпо-
відно, значне навантаження на 
суди під час розгляду цієї категорії 
справ, доцільним є внесення змін 
до законодавства України, якими 
необхідно дозволити визнання до-
кументів про народження дитини, 
виданих на окупованій території 
України.

Сподіваюсь, що такі зміни бу-
дуть внесені найближчим часом, 
що дозволить врегулювати існую-
чі прогалини у чинному законо-
давсті України. 
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24 травня 2016 року відбувся 
рекордний за кількістю учасників 
захід Комітету сімейного права та 
майнових спорів Асоціації адвока-
тів України круглий стіл на тему: 
«Альтернативні форми шлюбних 
відносин в Україні та світі». Захід, 
метою якого стало дослідження осо-
бливостей правового регулювання 
різноманітних форм організації 
шлюбних відносин в Україні та за 
кордоном, об’єднав адвокатів-прак-
тиків, науковців, правозахисників і 
майбутніх юристів. 

Захід розпочався зі вступного 
слова одного з модераторів – По-
єдинок Ольги Романівни, адвока-
та, к.ю.н., докторанта кафедри 
міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин Київського 
національного університету ім. Т. 
Шевченка, члена Ради Комітету 
сімейного права та майнових спо-
рів ААУ, яка окреслила предметні 
та часові рамки майбутньої дискусії. 
Пані Ольга зазначила, що особли-
вістю цього круглого столу є роз-
гляд переважної більшості питань 
у порівняльно-правовому аспекті. 
Зокрема, у такий спосіб запланова-
не висвітлення підходів до понять 
«шлюб» і «сім’я», а також різнома-
нітних форм, яких можуть набува-
ти відповідні відносини.  

Захід продовжила доповідь Ка-
лакури Віктора Ярославовича, 
к.ю.н., доцента, завідувача кафедри 
міжнародного приватного права 
Інституту міжнародних відносин 
Київського національного універси-
тету ім. Т. Шевченка, присвячена 
законодавчому та соціологічному 
підходам до поняття сім’ї та шлюбу. 
Коротко нагадавши історію міжна-
родно-правового та вітчизняного за-
конодавчого регулювання сімейних 
і шлюбних відносин та окресливши 
сучасні тенденції їхнього розвитку, 
Віктор Ярославович зосередився на 
аналізі статті 3 Сімейного кодек-
су України, яка окреслює поняття 

«сім’я». Як показала подальша дис-
кусія, найбільше питань викликало 
положення, що міститься в части-
ні четвертій зазначеної статті, від-
повідно до якого сім’я може ство-
рюватись «на інших підставах, не 
заборонених законом і таких, що 
не суперечать моральним засадам 
суспільства», оскільки поняття мо-
ральних засад суспільства є законо-
давчо не визначеним, а тому склад-
ним для тлумачення. Говорячи про 
різноманітні підходи до поняті сім’ї 
та шлюбу в іноземних державах, 
пан Калакура звернув увагу на те, 
що їх уніфікація не завжди є можли-
вою, оскільки правове регулювання 
шлюбно-сімейних відносин дуже 
залежить від чинників неправового 
характеру (релігія, мораль, культу-
ра тощо). Крім того, він поділився з 
учасниками круглого столу резуль-
татами компаративно-правового 
аналізу питань укладення релігій-
них шлюбів, підкресливши, що за 
сімейним законодавством України 
релігійний обряд шлюбу не є під-
ставою для виникнення у жінки та 
чоловіка прав та обов’язків подруж-
жя, крім випадків, коли релігійний 
обряд шлюбу відбувся до створення 
або відновлення органів державної 
реєстрації актів цивільного стану. 
Утім, на думку Віктора Ярославо-
вича, видається необхідним врахо-
вувати факт укладення релігійного 
шлюбу при вирішенні питання про 
фактичне проживання жінки та чо-
ловіка без укладення шлюбу. 

Безпосередньо питанням фак-
тичних шлюбних відносин були 

присвячені дві наступні доповіді 
заходу. Так, Гаро Ганна Олексан-
дрівна, адвокат, к.ю.н., медіатор, 
Керівник ТОВ «Юридичне агент-
ство Ганни Гаро», Голова Коміте-
ту сімейного права та майнових 
спорів ААУ присвятила свій виступ 
немайновим аспектам фактичних 
шлюбних відносин. Оскільки сьо-
годні це питання є малодослідже-
ним, надзвичайно якісний і наоч-
ний компаративний аналіз пані 
Ганни, яким вона поділилася з учас-
никами заходу, містив багато нової 
та цінної інформації щодо визна-
чення походження дитини, права 
на зміну прізвища, права на інфор-
мацію про стан здоров’я партнера, 
права на отримання інформації, 
зокрема медичного характеру, про 
свого партнера, можливості досту-
пу до репродуктивних технологій, а 
також права не свідчити один про-
ти одного, причому при розгляді 
кожного питання особлива увага 
приділялася практиці застосування 
відповідних норм українського за-
конодавства.

Простибоженко Олег Сергійо-
вич, адвокат, викладач кафедри 
цивільного та трудового права Ки-
ївського університету права НАН 
України, член Ради Комітету сі-
мейного права ААУ, який виступив 
одним з ініціаторів і модераторів 
заходу, присвятив свою доповідь 
майновим наслідкам «фактичного 
шлюбу» в Україні, зокрема правово-
му режиму майна, набутого в період 
існування фактичних шлюбних від-
носин, аліментним правовідноси-
нам (праву на утримання), питанню 
відшкодування шкоди у разі смерті 
одного з фактичного подружжя, а 
також спадковим правовідносинам 
(праву на спадкування). Виступ 
пана Простибоженка вирізнявся де-
тальним аналізом судової практики 
та великою кількістю практичних 
порад і прикладів із власної адво-
катської практики. Найбільш дис-
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кусійними виявилися питання три-
валості періоду проживання однією 
сім’єю та можливості застосування 
в контексті Сімейного кодексу за 
аналогією положення Цивільного 
кодексу про 5 років спільного про-
живання, а також можливості з’ясу-
вання судом джерел набуття майна 
осіб, які перебували у фактичних 
шлюбних відносинах. 

Наступна доповідь, яку пред-
ставила Власова Андріяна Володи-
мирівна, слухачка Дипломатичної 
академії України при Міністерстві 
закордонних справ України, поміч-
ник приватного нотаріуса, була 
присвячена доволі поширеній за 
кордоном і маловідомій в Україні 
практиці регулювання подібних до 
шлюбних відносин за допомогою 
договору. На думку пані Власової, 
така форма регулювання є доволі 
зручною, оскільки одночасно дозво-
ляє захистити права учасників від-
повідних правовідносин і врахувати 
індивідуальні особливості кожної 
конкретної пари. Крім того, в ряді 
держав таке оформлення відносин 
відкриває шлях до усиновлення ді-
тей та доступу до репродуктивних 
технологій. Цей виступ викликав 
жваву дискусію щодо можливості 
врегулювання договором не тільки 
майнових, а й особистих немайно-
вих відносин. 

Із заключною доповіддю кругло-
го столу на тему: «Цивільне партнер-
ство (цивільний союз): іноземний 
досвід і перспективи впровадження 
в Україні», виступив Кісь Зорян Ро-
манович, правозахисник і координа-
тор проектів Freedom House в Укра-
їні. Актуальність цієї проблематики 
зумовлена тим, що План дій щодо 
реалізації Національної стратегії 
у сфері прав людини на період до 
2020 року, затверджений розпоря-
дженням Кабінету Міністрів Укра-
їни № 1393-р від 23 листопада 2015 
року, передбачає появу в Україні 
інституту зареєстрованого цивіль-
ного партнерства для різностатевих 
і одностатевих пар. Роблячи огляд 
іноземних законодавств про цивіль-
ні партнерства та подібні правові ін-
ститути, пан Кісь зауважив, що різні 
держави вкладають різне значення 

у відповідні поняття, внаслідок чого 
обсяг прав партнерів за законодав-
ством однієї держави може істотно 
відрізнятися від обсягу прав, які 
надаються в іншій державі. Що сто-
сується України, то передбачений 
згаданим вище Планом дій законо-
проект врегульовуватиме майнові 
і немайнові права учасників, а за-
реєстроване цивільне партнерство 
передбачатиме право на володіння 
та спадкування майна, утримання 
одного партнера іншим в разі не-
працездатності, а також право не 
свідчити проти свого партнера. Іще 
одним цікавим аспектом доповіді 
став аналіз повноважень релігійних 
організацій щодо реєстрації шлюбів 
та/або цивільних партнерств (сою-
зів) у зарубіжних країнах. 

Найбільш дискусійним очіку-
вано виявилося питання про пер-
спективи впровадження в Україні 
інституту зареєстрованого цивіль-
ного партнерства для одностатевих 
пар та/або одностатевого шлюбу, 
і, хоча учасники круглого столу не 
дійшли єдиної спільної думки щодо 
обсягу прав таких партнерів/по-
дружжя, більшість погодилася, що 
шлюбні відносини осіб однієї статі 
потребують регулювання, особливо 
з огляду на рішення Європейського 
суду з прав людини у справі Оліарі 
та інші проти Італії, яке є частиною 
практики Суду, що, в свою чергу, 
відповідно до Закону України «Про 
виконання рішень та застосуван-
ня практики Європейського суду 
з прав людини» застосовується як 
джерело права.

Учасники круглого столу високо 
оцінили проведений захід, підкрес-
ливши вдале поєднання теорії та 
практики, а також збалансованість 
інформації про українське, інозем-
не та міжнародне право. Наприкін-
ці заходу всі доповідачі та модерато-
ри отримали подяки від ААУ. Крім 
того, адвокати, які взяли участь у 
роботі круглого столу, одержали 
сертифікати із зазначенням кіль-
кості залікових балів відповідно до 
Порядку підвищення кваліфікації 
адвокатів України, оскільки захід 
було акредитовано Національною 
асоціацією адвокатів України. 

Рішенням Правління ААУ 
від 15 квітня 2016 року Пилипчи-
нець Мирославу Іванівну призна-
чено Головою Закарпатського 
відділення ААУ.  

Рішенням Правління ААУ 
від 26 травня 2016 року Гриценко 
Людмилу Олександрівну заступ-
ником голови Черкаського відді-
лення ААУ. 

Рішенням Правління ААУ 
від 26 травня 2016 року Олійника 
Олександра Васильовича призна-
чено Головою Хмельницького від-
ділення ААУ. 

Вітаємо всіх з призначенням 
та бажаємо успіхів у роботі. 

ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ
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СТАТТЯ

Аналізуючи судові процеси, які 
відбуваються протягом останніх ро-
ків, помітно, що найвищий  відсо-
ток займають пов’язані із кредиту-
ванням. Незалежно від назви банку, 
історія у кожного своя, але об’єднує 
ці історії суть – позичальник взяв 
кредит і не може його віддати. 

Як це відбувалося
До 2001 року Україна намагала-

ся подолати наслідки важких 90-х. 
Починаючи з 2001, вже стабільно 
виплачувалася заробітна плата, 
стабілізувалися ціни, і пересічні 
громадяни могли дозволити собі 
здійснювати інші покупки, окрім 
товарів першої необхідності. З’яви-
лась можливість задовольнити не 
тільки «потрібно», а й «хочу». Закін-
чилася інфляція, залишилися у ми-
нулому«мільйони», ми освоювали 
нову національну валюту – гривню. 
Здавалося, країна подолала кризу, 
спостерігався підйом економіки, по-
переду бачилося більш забезпечене 
майбутнє.

З 2005 по 2008 роки в Україні 
банки масово видавали кредити. 

При чому, 99,9% випадків у інозем-
ній валюті: долари, євро, франки. 
Гривневі не користувалися попу-
лярністю. І тому була причина: самі 
банки мотивували позичальника, 
пропонуючи більш низьку про-
центну ставку валютних кредитів, у 
порівнянні з гривневими. У ті роки 
долар коштував 5,05 грн., євро – 7,20 
грн., франк – 4,67 грн. Сьогодні, на-
приклад, франк коштує 23-25грн.
Тож, доларова відсоткова ставка у 
розмірі 10-13 при курсі 5,05 нікого 
не лякала. А ось ставка у розмірі 18-
22 гривневого кредиту вигідною не 
здавалася. Умови, що створювались 
банками, мотивували споживачів 
віддавати перевагу більш низькій 
відсотковій ставці. Про те, що зарп-
лата українців у національній валю-
ті – гривні, і прив’язуватися треба 
до неї, позичальник не думав, бо не 
розумів її важливість. 

Нагадаю: занадто маленький період 
минув між рублями, купонами і грив-
нею. Національне ще відчувалося зне-
ціненим, а валюта, яка на ринку була 
давно стабільною, викликала повагу і 
пересічний громадянин інстинктивно 
орієнтувався саме на неї. 

Люди з економічною освітою і 
фінансовим чуттям розуміли, що 
з іноземною валютою працювати 
надійніше, її простіше ввести на ри-
нок – на законодавчому рівні це пи-
тання взагалі не регулювалося, тому 
одні легко давали, а інші без остраху 
брали.Безумовно, позичальники, в 
основному пересічні українці, вра-
ховували свої можливості.

Якщо подивитися в розрізі кре-
дитування, 70% – це іпотека, 20% – 
рухоме майно (транспорт), 10% – біз-
нес. Чому так: промисловість впала, 
а разом з нею різко змінилися умо-
ви отримання соціальногожитла. 
Всі, хто працювали на виробництві 
і стоялиу черзі на житло, зрозуміли, 
що ніколи його не отримають. А за 
одну заробітну плату середньоста-
тистичного українця квартиру не 
купити. Житло в кредит здавалося 
єдиним виходом. І варто зазначити, 

що для багатьох це дійсно вияви-
лося рятувальним колом. Особливо 
для перших позичальників: вони 
встигли взяти кредит на житло і 
вдало його виплатили до чергового 
витка інфляції. У 2001-2003 роках 
двокімнатна квартира коштувала 
близько 2 000 – 3000 доларів США. 
У 2005 це було вже 10 000 – 15 000 до-
ларів США. У 2008 – 45 000 доларів 
США. Вартість житла зросла, тому 
що на нього з’явився попит.

Заставою для позичальників, які 
купували нерухомість у кредит, або 
брали кошти на розвиток бізнесу, 
завжди було житло. Нерухоме май-
но –найбільш надійне капіталов-
кладення і найкраща гарантія від 
будь-яких ризиків. Для банку, зро-
зуміло.

Ситуація: приватизоване житло 
з прописаними у ньому двома не-
повнолітніми дітьми стає заставою– 
голова сім’ї бере кредит на розвиток 
бізнесу. І розоряється. А прогорівши 
– зникає, залишивши двох дітей та 
дружину, які є поручителями. Вар-
то зазначити, що відповідно до стат-
ті 12 Закону України «Про основи со-
ціального захисту бездомних громадян 
і безпритульних дітей» для здійснення 
будь-яких правочинів стосовно нерухо-
мого майна, право власності на яке або 
право користування яким мають діти, 
потрібна попередня згода органів опіки 
та піклування. Аби отримати необ-
хідну суму під заставу житла, сім’я 
купує дозвіл опіки. Банк подав до 
суду позов на поручителів (дружи-
ну та дітей позичальника, які на той 
час ввійшли у повноліття) з вимогою 
«Звернення стягнення на предмет 
іпотеки». Наголошую: не «стягнен-
ня простроченої заборгованості», 
а саме «позбавлення нерухомого 
майна – житла». Позитивне рішен-
ня суду (справа №667/4281/14-ц, № 
667/9186/15-ц) – і банк просто за-
бирає квартиру, виселяючи всіх на 
вулицю. Наразі, апеляційний суд 
виніс рішення призупинити про-
цес, у зв’язку з дією Закону України 
«Про мораторій на стягнення май-

СТЯГНЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:  
ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

тетяна ЛЕБЄДЄВА

Адвокат, член ААУ
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на громадян України, наданого як 
забезпечення кредитів в іноземній 
валюті». Тобто, допоки діє морато-
рій, квартиру у родини не заберуть.

Наприкінці 2008 року почала-
ся криза – іноземна валюта значно 
подорожчала, і наші гривневі зарп-
лати виявилися неконкурентоспро-
можними. Як би позичальник не 
хотів вчасно робити всі виплати, 
фінансово такої можливості у нього 
вже не було. Банки, спостерігаючи, 
що платежі затримуються, або зов-
сім не виплачуються протягом де-
кількох місяців, у лютому 2009 почи-
нають масово забирати у боржників 
житло, виселяючи на вулицю цілі 
сім’ї. Маленькі діти, люди похилого 
віку, хворі –керівництво Банків не 
хвилювали особисті труднощі по-
зичальників. 2009-2010 роки стали 
для всіх, хто брав житло у кредит,  
«кошмаром наяву».

У 2014 році Верховна Рада Укра-
їни прийняла Закон «Про морато-
рій на стягнення майна громадян 
України, наданого як забезпе-
чення кредитів в іноземній ва-
люті». Чим заборонила примусове 
стягнення (відчуження без згоди 
власника) нерухомого житлового 
майна, яке вважається предметом 
застави згідно із статтею 4 Закону 
України «Про заставу» та/або пред-
метом іпотеки згідно із статтею 5 
Закону України «Про іпотеку», якщо 
таке майно виступає як забезпечен-
ня зобов’язань громадянина Укра-
їни (позичальника або майнового 
поручителя) за споживчими креди-
тами, наданими йому кредитними 
установами – резидентами України 
в іноземній валюті,виселення гро-
мадян, які мають заборгованість по 
кредиту. Цей Закон втрачає чинність 
з дня набрання чинності законом, який 
врегульовує питання особливостей по-
гашення основної суми заборгованості, 
вираженої в іноземній валюті, порядок 
погашення (урахування) курсової різ-
ниці, що виникає у бухгалтерському 
та/або податковому обліку кредито-
рів та позичальників, а також порядок 
списання пені та штрафів, які нара-
ховуються (були нараховані) на таку 
основну суму заборгованості. При цьо-
му,якщо буде прийнятий один із 

вище перелічених законів – єдиний, 
стримуючий банки фактор, впаде і 
людей знову будуть масово виселя-
ти на вулицю.

Знати свої права і вміти ними 
користуватися – це не одне і те ж 
саме. По-перше, пересічний грома-
дянин не може знати всього, на що 
витрачає свій час,свої інтелектуаль-
ні ресурсифахівець – адвокат або 
юрист. По-друге, існує безлічтон-
кощів, в яких він вчасно може не зо-
рієнтуватися. І по-третє, позичаль-
ника, як людину, яка опинилася 
у скрутному становищі, банально 
переповнюють емоції, що заважає 
йому адекватно і мислити, і реагува-
ти. Адвокати, захищаючи клієнта, 
діють в межах чинного законодав-
ства, керуючись законами,і знахо-
дять рішення у будь-яких склад-
них ситуаціях.

Варто зазначити, що мивесь 
часзмушені шукати нові механіз-
ми, відкривати нові стежки – на те, 
що було актуальне вчора, сьогодні 
вже знаходиться контраргумент від 
Банку. 

Наприклад, використання тер- 
міну «визнання договору не-
дійсним». Раніше, навколо нього 
відбувалися основні судові проце-
си: позивач (в особі Банку) доводив 
правомірність договору, а адвокати 
(представники позичальників) – за-
перечували. З часом, юристи, які 
обслуговують банки, знайшли мож-
ливість скоротити процес навколо 
цього пункту. Зараз адвокати вико-
ристовують його трансформацію: 
«Визнання окремих пунктів дого-
вору недійсними». Навіщо? Чим 
більше позовів подають до банку 
адвокати (представники позичаль-
ників) та чим більше заявляють 
клопотань, – навіть, якщо комусь 
здається, що і так все зрозуміло, 
що це не серйозно, – тим швидше 
банк йде на поступки.

 У моїй практиці був випадок 
(справа № 667/6352/15-ц), коли 
банк пред’являв позов з вимогою 
виплати півмільйона гривень. В ре-
зультаті переговорів, банк скоротив 
заявлену спочатку суму на 55%. 

Інший випадок: банк в позові на-
дає квитанцію про видачу готівки, в 

якій було зазначено, що валюта, яку 
мали видати за договором – фран-
ки, а отримали долари. Ми подали 
прохання «внести зміни до догово-
ру, і викласти їх в такій редакції: 
визнання валюти не дійсною», – 
зараз курс долара 25, а франка 33. 
Змінюючи 23 тисячі доларів на 23 
тисячі франків, клієнт отримує в 
свій актив хороший запас. Оскільки 
з такою практикою банк не зіштов-
хувався, і йому не було до чого апе-
лювати, він дуже швидко пішов нам 
на зустріч, запропонувавши змен-
шити заявлену спочатку суму на 
50%.

Були помічені непоодинокі ви-
падки, коли договори кредитуван-
ня видавалися масово, взагалі не 
відкоригованими. Наприклад, бан-
ки забували змінювати клієнтам ра-
хунки: один і той же рахунок випи-
сувався кільком різним людям. А в 
квитанції зазначався ще один, окре-
мий рахунок. Запросивши у банка 
квитанцію, аби прослідкувати шлях 
видачі коштів, виявили чотири різ-
них рахунки. В одному випадку 
була взагалі абсурдна ситуація: клі-
єнтка сама собі перевела кошти – з 
одного власного рахунку на інший 
власний рахунок. Ми подали позов 
до суду «Повернення безпідставно 
внесених грошових коштів». Банк 
дуже швидко запропонував угоду 
на вигідних для позивача умовах.
Іноді трапляються зворотні випад-
ки: в договорах, виданих одним і 
тим же банком з різницею у два дні, 
зникали окремі пункти.

Під час судового розгляду судді 
постійно кажуть: «Але ви ж брали!». 
А ніхто і не відмовляється – так, бра-
ли. А коли проводиться економічна 
експертиза, виявляється маса ціка-
вих моментів: хаос в документах, 
рахунках, договорах. Перед банків-
ськими службовцями щотижня ста-
вили план з видачі кредитів. Праг-
нучи виконати плани, службовці 
фізично не встигали все вичитувати 
та корегувати. Апозичальникзадо-
волений тим, що кредит видали, не 
читаючи ані договору, ані додатків 
до нього, лише питав: «Де постави-
ти підпис?». Якщо основний текст 
іноді і читався, то надруковане у 
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вигляді виносок дрібним шрифтом 
проходило повз його свідомість. 

За останні десять років курс іно-
земної валютизначно виріс. Ситуа-
ція, в якій опинилися позичальни-
ки, робить неможливим виконання 
їх зобов’язань перед банками. Ад-
вокати шукають можливості мак-

симально захистити свого клієнта, 
домагаючись для нього розумних 
умов. Чим більше висувається позо-
вів, тим швидше банки починають 
робити вигідні пропозиції. Тактика 
і стратегія адвоката – створити такі 
умови, щоб ініціатором домовлено-
стей виступав сам банк, а не клієнт. 

Банк має бачити, що клієнт гото-
вий боротися. Так, треба заплати-
ти державне мито (сьогодні це 551 
грн.), так, треба заплатити адвокату 
за роботу. Але користь від мінімаль-
но вкладених коштів (у порівнянні 
з сумами, що вимагає банк) виправ-
довує ці вкладення. 

2 червня 2016 р. відбулась 
перша зустріч адвокатів із серії 
неформальних заходів, органі-
зованих  Харківським відділен-
ням Асоціації адвокатів Украї-
ни. Тема обговорення: «Обшук. 
Практичні аспекти застосування 
КПК». 

За чашкою кави адвокати Хар-
ківщини та сусідніх регіонів (За-
порізької та Донецької областей) 
обговорили практичні питання 
надання правової допомоги під 
час проведення обшуку, обмі-
нялись досвідом реагування на 
випадки недопуску адвокатів у 
приміщення в ході обшуку, роз-
глянули судову практику повер-
нення вилученого майна. 

Керуючий партнер АО «ЮФ 
«VILEON» адвокат Юрій Вишне-
вецький висловив свої міркування 
щодо заходів, які слід вживати за-
для уникнення випадків безпід-
ставної відмови адвокатам у на-
данні правової допомоги клієнту 
при проведенні обшуку, звернув 
увагу присутніх на необхідність 
реагування на випадки порушен-
ня слідчими прав адвокатів, в т.ч. 
шляхом ініціювання відкриття 
кримінальних проваджень за ст. 

397 КК України, а також поділив-
ся своєю практикою «недопуску» 
слідчих до приміщень клієнтів 
при виявленні фактів порушень 
норм КПК України. 

Жваве обговорення викликало 
питання з приводу реагування на 
неправомірні дії слідчих під час 
проведення обшуку (недопуск ад-
воката до приміщення, проведен-
ня обшуку без наявності достатніх 
правових підстав, порушення по-
рядку проведення обшуку тощо). 
В ході дискусії та обміну творчи-
ми напрацюваннями, адвокати 
дійшли до висновку, що найбільш 
дієвим механізмом протидії по-
рушенням КПК під час обшуку 
залишається відеофіксація таких 
порушень, яка певним чином дис-
циплінує слідчих. 

Адвокат Андрій Поліканов, 
керівник АБ «Андрія Поліканова», 
приділив увагу основним момен-
там надання правової допомоги 
клієнту при проведенні обшуку та 
навів цікаві приклади зі своєї прак-
тики участі в обшуку та визнання 
неналежними доказів, отриманих 
в ході обшуку, проведеного з по-
рушенням КПК України. 

Партнер судової практи-
ки АО «ЮФ «VILEON» адвокат 
Юлія Якубенко розповіла присут-
нім про практичні питання повер-
нення вилученого в ході обшуку 
майна, зупинилась на підставах 
для відмови в арешті тимчасово 
вилученого майна чи скасування 
вже накладеного арешту, які най-
частіше зустрічаються у судових 
рішеннях. 

Модератор заходу голова 
Харківського відділення  ААУ 
Людмила Гаврилова (АО «ЮФ 
«VILEON») запропонувала щомі-
сяця проводити зустрічі адвокатів 
для обговорення у неформальній 
атмосфері спірних правових пи-
тань, обміну досвідом, спільного 
пошуку шляхів вирішення про-
блем, з якими адвокати стикають-
ся в ході практичної діяльності.

Наприкінці заходу учасники 
зустрічі висловили свої пропозиції 
щодо тематики наступних зустрі-
чей та формату їх проведення. 

ВІДБУЛАСЬ ПЕРША ЗУСТРІЧ АДВОКАТІВ ІЗ СЕРІЇ 
НЕФОРМАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ  

ХАРКІВСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ ААУ
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СТАТТЯ

Перехідними положеннями 
Закону України «Про вищу осві-
ту» від 01.07.2014 № 1556-VII [2]. 
визначено, що 2016 рік буде остан-
нім роком прийому студентів для 
здобуття освітньо-кваліфікаційно-
го рівня «спеціаліст». У колі про-
фесійного середовища правників 
ця обставина обумовила дискусію 
щодо наслідків припинення під-
готовки «спеціалістів». Реалізація 
цієї норми впливає на структуру 
юридичної освіти в Україні та дає 
підстави для розгортання фахо-
вої дискусії щодо її оптимальної 
моделі. 

Ситуація вже тепер вимагає від 
уповноважених державних струк-
тур комплексного вивчення в наці-
ональному масштабі питання про 
потенційний перелік та кваліфіка-
ційні характеристики посад (в дер-
жавному та приватному секторах), 
які могли б обійняти особи з ди-
пломом бакалавра у галузі права. 
«…Відповідно до цілей Болонської 
декларації, три або чотири роки 
бакалаврату означають повний 
університетський диплом, що дає 
право на певну професію» [6].

Законом України «Про вищу 
освіту» встановлено окреме право-
ве регулювання структури вищої 
освіти для медичних, фармаце-
втичних та ветеринарних спеці-
альностей шляхом визначення для 
них виключно наскрізної магістер-
ської програми навчання на основі 
повної загальної середньої освіти і 
успішного виконання здобувачем 
програми відповідної вищої осві-
ти. Ступінь магістра медичного, 
фармацевтичного або ветеринар-
ного спрямування здобувається на 
основі повної загальної середньої 
освіти і присуджується вищим 
навчальним закладом (науковою 
установою) у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої осві-
ти відповідної освітньої програми, 
обсяг якої становить 300-360 кре-
дитів ЄКТС (Абзац третій частини 
п’ятої статті 5 із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 848-VIII від 
26.11.2015) [2].

Постала необхідність з’ясу-
вати ставлення й аргументи «за» 
та «проти» запровадження на-
скрізної магістерської програми 
підготовки правників за аналогі-
єю із лікарями, фармацевтами та 
ветеринарами.

Слід зазначити, що існуюча 
двоступенева модель підготов-
ки правників («Бакалавр» - «Ма-
гістр») має суттєві недоліки, пов’я-
зані із тим, що доступ до практики 

за ключовими юридичними про-
фесіями вимагає наявності освіт-
нього ступеня «Магістр». Галузеве 
законодавство визначає що: адво-
катом, помічником адвоката, про-
курором місцевого, регіонального 
рівня, нотаріусом, помічником 
нотаріуса, арбітражним керуючим 
(розпорядником майна, керуючим 
санацією, ліквідатором) повинні 
бути особи, які мають повну вищу 
юридичну освіту з освітнім сту-
пенем спеціаліста або магістра, 
Наявність юридичної освіти пе-
редбачена для суддів, державних 
виконавців, керівників виконавчої 
служби. Крім того, стажем роботи 
в галузі права є стаж роботи особи 
за спеціальністю після здобуття 
нею вищої юридичної освіти за 
освітнім ступенем спеціаліста або 
магістра.

Особа має право здобувати 
ступінь магістра за умови наяв-
ності в неї ступеня бакалавра чи 
спеціаліста. За даними статисти-
ки МОНу із загальної кількості 
студентів правничих шкіл понад 
80% випускників бакалаврської 
програми продовжують навчання 
на етапі підготовки «спеціаліст» 
або «магістр». Це обумовлено зо-
крема й тим, що на ринку праці є 
сумнівною затребуваність випус-
кників з неповною юридичною 
освітою. Здобуття освітнього сту-
пеня «бакалавр» для майбутнього 
правника за своїм змістом є підго-
товкою до виконання обов’язків 
помічника повноцінного фахів-
ця-юриста та/або підготовкою 
до здобуття ступеня «магістр». 
Серед працедавців часто побутує 
така думка: «Бакалавр для нас - 
це стажер, секретар, помічник, 
який ще недовчився» [1, с. 80]. 
Тому особи із освітнім ступенем 
«бакалавр» на даний час мають 
обмежені можливості отримати 
роботу у сфері права та реалізу-
вати себе в юридичній професії. 

ЩОДО ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
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Випускники з дипломом «спеці-
аліст», «магістр» на юридичному 
ринку праці розпочинають свою 
професійну кар’єру без застере-
жень як особи з вищою юридич-
ною освітою.

Ефективне реформуван-
ня системи юридичної освіти в 
Україні можливе лише через ви-
користання найкращих вітчизня-
них практик, запозичення досві-
ду, напрацювань Європейського 
Союзу, США, інших розвинених 
країн, з урахуванням інтересів й 
розуміння учасників профільних 
ринків та сфер діяльності. Мі-
ністр освіти і науки Лілія Грине-
вич зауважила, що сьогодні укра-
їнська юридична освіта потребує 
реформування, адже підготовка 
юристів програє на фоні євро-
пейських стандартів [5].

Іноземні експерти з питань 
юридичної освіти (Німеччина, 
Польща, США), залучені в ве-
ресні – листопаді 2015 року до 
аналізу розробленого Проекту 
національного стандарту юри-
дичної освіти першого (бака-
лаврського) ступеня, висловили 
критичні зауваження щодо до-
цільності існування в Україні ос-
вітнього ступеня бакалавр права 
та піддали сумніву фактичну 
можливість фахівців із цим сту-
пенем професійно реалізувати 
себе на ринку праці для прав-
ників: «… Не зрозуміло, чи піс-
ля отримання ступеню бакалав-
ра можна розпочати будь-яку 
кар’єру в сфері юриспруденції 
і, якщо так, то про які правничі 
професії йдеться у цьому разі? 
Відповідь на це питання має 
важливе значення, оскільки піс-
ля реалістичного оцінювання 
важко припустити, що для ба-
гатьох студентів отримання ди-
плому бакалавра означає завер-
шення юридичної освіти, і що 
ті, хто його отримав, зможуть  
розпочати професійне життя 
[3; 7]. Крім того, міжнародні екс-
перти наголошують, що «стан-
дарт юридичної освіти “… має 
давати розуміння того, які про-
фесійні та ділові перспективи 

будуть доступні для особи із ди-
пломом бакалавра» [7]. 

Оцінивши потенційні на-
слідки припинення у 2017 році 
підготовки фахівців у галузі 
права за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «Спеціаліст» у світ-
лі законодавчих вимог Закону 
України «Про вищу освіту», слід 
підтримати думку представни-
ки органів державної влади, ви-
знаних українських правничих 
шкіл, професійних об’єднань 
правників, юридичних компа-
ній та рекрутингових агенцій [4] 
щодо необхідності запроваджен-
ня «наскрізної» магістерської 
програми підготовки правників 
як одну з умов суттєвого підви-
щення якості підготовки прав-
ників та вдосконалення системи 
управління якістю юридичної 
освіти, із якою пов’язано: підви-
щення базових вимог до правни-
чих шкіл; зменшення корупцій-
них ризиків при вступі, кількості 
часових та матеріальних ресур-
сів, необхідних для підготовки 
повноцінного фахівця-юриста; 
кращого задоволення сучасних 
вимог ринку праці та очікувань 
роботодавців щодо якості фахів-
ців-юристів. 

Міністерству освіти і науки 
України спільно з Міністерством 
юстиції України було рекомен-
довано створити робочу групу з 
представників всіх зацікавлених 
сторін та доручити цій робо-
чій групі вивчення стану справ 
щодо доступу осіб із освітнім 
ступенем «бакалавр» до посад, 
які вимагають вищої юридичної 
освіти за такою кваліфікаційною 
характеристикою; за необхідно-
сті подати рекомендації для вне-
сення змін до профільного зако-
нодавства України; розробити 
комплексне бачення механізмів 
впровадження «наскрізної» ма-
гістерської програми із аналізом 
його впливу на систему освіти, 
можливі ризики та способи їх 
мінімізації; розробити проект 
Стратегії модернізації юридич-
ної освіти та плану дій на її ви-
конання [4].
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