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АДВОКАТ – ЦЕ ПРОФЕСІЯ, СТИЛЬ І СПОСІБ ЖИТТЯ

Віталій МАЦЕЛЮХ
Адвокат, Керуючий партнер
АО «АРТІУС», Голова Київського
міського відділення ААУ

З дитинства кожен із нас мріє
про майбутнє, невід’ємною складовою якого є професія. Зазвичай,
юнаки хочуть бути космонавтами,
футболістами, лікарями, супергероями. Я не був винятком. Достеменно
не знаючи особливостей, тонкощів
цієї професії, я прагнув захищати
скривдженого, відстоювати інтереси слабшого. Згодом я зрозумів, що
без знань сутності і змісту законів
мені не справитися, тому вже в 9-му
класі на уроках «правознавства»
з’явилося закономірне бажання –
бути адвокатом.
Поглиблений інтерес до права привів від шкільної парти до
Житомирського кооперативного
коледжу бізнесу і права, а по його
завершенню – до Фінансово-правового коледжу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Найважливішим освітнім етапом стало навчання на юридичному факультеті Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, що є беззаперечним лідером у сфері підготовки
висококваліфікованих фахівцівюристів, навчальним закладом,
який впродовж другої сотні років
готує юридичну еліту України, задає високий тон у формуванні правової культури та правової свідомості, є взірцем серед українських
вищих навчальних закладів.
Отриманий освітній рівень
та здобуті знання дозволили мені
вже через декілька років отримати
свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю. Досягнувши
омріяного, впевнено розпочав професійну кар’єру адвоката. Вміння
швидко вирішувати складні юридичні ситуації, знаходити вірне
рішення, долаючи правові колізії і
прогалини, приносило мені успіх,
а індивідуальний підхід до кожного, намагання вникнути в сутність
та обставини будь-якої справи –
довіру і любов від клієнтів. Результат професійного зростання і визнання не заставив себе чекати. В
2015 році я був нагороджений в
номінації «Адвокат року у сфері

захисту інтересів бізнесу» премією
«Успішні Кияни 2015».
Нещодавно я зрозумів: посилити особистий успіх та можливість
встигнути надати правову допомогу ще більшій кількості бажаючих
можна лише в команді однодумців
і професіоналів. З цією метою та з
допомогою партнерів ми створили
Адвокатське об’єднання «Артіус»,
яке спеціалізується на захисті бізнесу, абонентському юридичному обслуговуванні, проведенні тендерів,
супроводі в кримінальному, податковому, шлюбно-сімейному, спадковому праві. Вже за рік АО «Артіус»
змогло вийти на лідерські позиції не
лише в сфері публічних закупівель, а
й у юридичному сприянні суб’єктам
підприємницької діяльності. Нині
Адвокатське об’єднання «Артіус»
надає правову допомогу найбільшим підприємствам України, державним установам, серед яких Укренерго, Національний банк України,
та приватний сектор бізнесу.
Інший важливий вектор моєї адвокатської діяльності – згуртування
юридичної еліти. Працюючи на посаді Голови Київського міського відділення Асоціації адвокатів України,
докладаю максимум зусиль для організації різноманітних акцій пізнавального, спортивного, інформаційного характеру, які спрямовані на
розширення кордонів адвокатської
дружби, взаємної підтримки, обміну
досвідом. Зокрема, лише в 2016 – 2017
роках були проведені майстер класи, тренінги, навчання, круглі столи,
присвячені актуальним проблемам
діяльності адвокатури в Україні та
за кордоном та спортивні заходи
як «Відкритий турнір з боулінгу»,
«Турнір з настільного тенісу», «Турнір з пляжного волейболу».
Інститут адвокатури в Україні є
самоврядною організацією, яка повинна повсякчас утверджуватися
у цьому статусі. Несанкціоноване
втручання чи тиск з боку органів
державної влади є неприпустимим.
Держава, натомість, мусить стати
на позицію усілякого сприяння організації та діяльності інституту ад-
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вокатури, дотримуючись при цьому
повного нейтралітету.
З метою вдосконалення діяльності адвокатури в Україні необхідно
поліпшити нормативно-правове регулювання інституту, адже існуючі
прогалини ускладнюють роботу
правозахисної системи, породжують
конфліктні ситуації між адвокатськими об’єднаннями, ускладнюють
процедуру отримання адвокатського посвідчення. Остання має стати
прозорішою, без корупційної складової, конкурсною, що забезпечить
поновлення адвокатської лави не в
кількісному коефіцієнті, а в якісному
співвідношенні.

В умовах європейського вибору
України вбачаю за необхідне щонайшвидше адаптувати вітчизняне законодавство про адвокатську
діяльність до відповідного законодавства держав-членів Європейського Союзу. Саме з досвіду цих
країн слід запозичувати найкращі
зразки правового забезпечення
роботи адвокатських об’єднань
загалом і кожного адвоката зокрема. Перспективи розвитку інституту адвокатури, в зв’язку з цим,
вбачаються в піднесенні її статусу
до міжнародного рівня, інтеграції
української адвокатської спільноти
до світової, підвищенні професій-

ної кваліфікації адвокатів України
через обмін досвідом, налагодження міжнародної співпраці. Переконаний, що шлях до цього лежить
через залучення відомих національних та закордонних науковців
до обговорення насущних проблем адвокатури задля вироблення відповідних пропозицій, розроблення, в тому числі, методичних
рекомендацій для покращення роботи адвокатів у практичній сфері
надання правової допомоги населенню, захисту своїх професійних
прав та інтересів від неправомірних дій представників органів державної влади.

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «ТИМЧАСОВЕ ОБМЕЖЕННЯ
ВОЛІ В ХОДІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ»

29 липня 2017 року відбувся
Круглий стіл «Тимчасове обмеження волі в ході досудового розслідування», організований Комітетом
кримінального права та процесу.
Модератором обговорення виступив голова Комітету, партнер
Адвокатського об’єднання «Скляренко, Сидоренко та Партнери» Андрій Сидоренко.
Захід розпочався із виступу правозахисника Едуарда Багірова, який
дав корисні рекомендації адвокатам,
яким чином слід готувати клієнтів
до такого можливого розвитку подій, як взяття під варту. Також пан
Едуард висловив кілька важливих
порад, які варто донести до клієнтів,
стосовно правил поведінки в місцях
попереднього ув’язнення.
Виступи продовжив прокурор
відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру
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Прокуратури м. Києва Дмитро Соляннік. Зокрема, пан Дмитро провів
коротку порівняльну характеристику основним місцям утримування
осіб: Київському СІЗО, Ізолятору
тимчасового тримання ГУНП у м.
Києві, Відділу забезпечення досудового слідства СБУ. Крім того, прокурор розповів про деякі проблемні
питання доступу адвокатів до клієнтів у Ізоляторі тимчасового тримання ГУНП у м. Києві.
Суддя Голосіївського районного
суду м. Києва Наталя Сальникова
навела деяку статистику розгляду
питань про тимчасове обмеження
свободи у названому суді, а також
детальніше зупинилася на практиці
звернень до слідчих суддів для захисту прав людини в порядку статті
206 КПК України.
Старший слідчий в особливо
важливих справах ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Анатолій Трембач поділився із присут-
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німи відомостями про практику
і підходи до застосування КПК у
підрозділі, який він представляє,
при затриманні осіб і роботі із
затриманими.
Долучився до обговорення і
суддя Святошинського районного суду м. Києва Андрій Ключник,
прокоментувавши деякі тези, котрі були озвучені попередніми
виступаючими.
На завершення Едуард Багіров
закликав усіх присутніх активніше
боротися за відведення адвокатам
головної ролі у сфері кримінальної
юстиції. На переконання правозахисника, це обґрунтовується тим,
що клієнтом адвоката може стати як
слідчий, так і прокурор із суддею.
Підсумовуючи виступи та зважаючи на дискусію, яка виникла,
Андрій Сидоренко висловив ідею
присвятити один із наступних заходів темі обшуків та тимчасового вилучення майна.
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ VI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ ААУ
З ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

16 червня 2017 року в готелі
«Русь» відбувся VI Всеукраїнський
форум ААУ з публічного права, який
став платформою для обговорення та
вирішення нагальних проблем у сфері
взаємовідносин держави, адвокатури
та бізнесу.
Участь у форумі взяли понад 150
адвокатів та юристів з різних регіонів
України. Форум відбувся у форматі сесій, побудованих на принципі відкритого діалогу. Цей захід став платформою для обговорення та вирішення
нагальних проблем у сфері взаємовідносин держави, адвокатури та бізнесу. Щорічний захід було присвячено
питанням судової реформи, внесенню
змін до процесуального законодавства,
останнім рішенням Європейського
суду з прав людини, актуальним питанням податкового права та інтелектуальної власності. На обговорення
були винесені питання відповідальності держави перед бізнесом, податкові
питання в частині перевірок, питання що торкаються реформи охорони
здоров’я, освіти, пенсії та захисту іноземних інвестицій/капіталу в Україні.
Відповідно до порядку денного доповідачами заходу були найдосвідченіші
спеціалісти в галузі права, медицини,
журналістики та бізнесу, науковці та
представники влади, міжнародні експерти та професійні судді.
З вітальними промовами перед
учасниками Форуму виступили адвокат, Голова Наглядової Ради Асоціації адвокатів України Ольга Дмитрі-

єва та Голова Вищого господарського
суду України Львов Богдан.
На початку першої сесії, модератор – адвокат, член Правління ААУ,
Керуючий партнер АО «Фортіс» Микола Пашинський, адвокати обговорили питання відповідальності суддів
за винесення незаконних рішень. Тетяна Малашенкова, член Вищої ради
правосуддя, Секретар Другої Дисциплінарної палати проаналізувала
вітчизняне законодавство щодо відповідальності суддів за винесення незаконних рішень. Питання практики
ЄСПЛ в Україні були розглянуті в рамках двох окремих тем, що свідчить про
визначену актуальність та значимість
цього питання в системі правосуддя.
Доповідач Руслан Сидорович, народний депутат України VIII скликання,
розкрив тему реальності виконання
рішень ЄСПЛ в Україні, а Олександр
Дроздов, Президент спілки адвокатів
України, голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури НААУ, висвітлив тему «Практика
ЄСПЛ як інструмент адаптації українських правничих реалій до стандартів
Європейського Союзу». Про новели
проекту Кодексу адміністративного
судочинства доповіла віце-президент
Всеукраїнської асоціації адміністративних суддів, суддя Вищого адміністративного суду Наталія Блажівська. Доповідач Михайло Гультай,
суддя Конституційного суду України,
розповів про модель конституційної
скарги у механізмі доступу до конституційного правосуддя. На завершення

першої сесії заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Грегірчак виступив з
темою доповіді: «Бізнес-омбудсмен.
Захист бізнесу». З виступу пана Ярослава стало відомо, що Рада бізнес-омбудсмена (далі РБО) є незалежним
консультативно-дорадчим
органом
Кабінету Міністрів України, започаткованим з метою створення прозорих
умов роботи державних та місцевих
органів влади, державних або підконтрольних державі компаній, а також
запобігання корупції.
При виконанні своїх повноважень
РБО має право запитувати і негайно
отримувати від державних органів інформацію щодо вжиття заходів по виконанню рекомендацій ради. Рада надає рекомендації державним органам
для виправлення ситуації та вимагає
притягнення до відповідальності винних посадових осіб відповідно до закону. Також РБО має право оприлюднити інформацію про корупційні діяння
та заходи, вжиті Радою. В якості експертів першої сесії виступили: Наталія
Шукліна, Заслужений юрист України,
професор, к.ю.н. та Богдан Санін, суддя Окружного адміністративного суду
міста Києва.
На сесії з податкових питань, модератор – Артур Резнік, адвокат, член
Правління ААУ, Керуючий партнер АО
«Артур Резнік та партнері», були розглянуті питання податкових перевірок
та перевірки Антимонопольним комітетом з урахуванням судової практики.
Адвокат, Голова Комітету ААУ
із захисту бізнес, Керуючий партнер
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ПОДІЯ ААУ

АО «Вдовичен та Партнери», Олег
Вдовичен розповів про наслідки ліквідації податкової міліції для адвокатів
та бізнесу. Адвокат зазначив, що неоднозначна позиція стосовно ліквідації
податкової міліції може бути полем
для маневрів адвокатами, які захищають інтереси платників податків.
Так, з 6040 кримінальних проваджень які розслідувалися податковою
міліцією в першому півріччі 2016 року,
винесено лише 22 вироки щодо ухилення від сплати податків.
Пан Олег поділився досвідом та
розкрив стратегії захисту, виділивши їх
в три види: «Глухий захист», який включає в себе відмову від виконання незаконних вимог, залучення ЗМІ, виклик
поліції; «Пасивний захист» – вибіркова
участь у слідчих діях, відвід слідчому
в зв’язку з відсутністю повноважень та
«Класичний захист» – доказування відсутності в діяннях складу злочину.
Старший юрист АО «Arzinger»,
Дмитро Трут, у темі доповіді «Податкові перевірки. Що нового?» розкрив
актуальні аспекти та зміни щодо призначення планових та позапланових
податкових перевірок. Спікер зазначив, що відповідно до ПК України
планові перевірки повинні бути зазначені у плані – графіку проведення
планових документальних перевірок.
Відповідно до Листа ДФС України від
17.01.2017 «Про організацію перевірок
в 2017році» графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС, але
його так і не оприлюднили та обіцяють це зробити на 2018 рік. Пане Дмитро також зазначив, що підставою для
податкової перевірки є лише рішення
суду (слідчого судді) та зауважив, що
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постанова органу, що здійснює оперативно розшукову діяльність, слідчого чи прокурора не є підставою для
перевірки.
Суддя окружного адміністративного суду міста Києва, Наталія Клочкова виступила з темою «Судовий
контроль та окремі ухвали, ефективні
способи досягнення результату».
В рамках даної сесії відбулася
презентація нового комітету ААУ з
питань захисту бізнесу. Комітет знаходиться на стадії активного формування, тому, модератор сесії Артур
Резінк, закликав всіх бажаючих долучатися до співпраці в цьому напрямку.
Доповідач Надія Вороницька-Гайдак, Генеральний директор ЮО «Феміда», головний редактор Юридичного журналу «FEMIDA.UA» в рамках
виступу поділилася аналізом судової
практики щодо перевірок Антимонопольним комітетом.
Третя сесія форуму, яку проводила модератор, адвокат, к.ю.н., пані
Радмила Гревцова, була присвячена
реформам охорони здоров’я, освіти та
пенсійній реформі. На сесії говорили
про правове забезпечення реформ охорони здоров’я, освіти, пенсії, адміністративно-правове регулювання фармацевтичної діяльності,. фронт робіт
для адвоката в рамках лікувальних
закладів, про дерегуляцію в фармацевтичній галузі та вийшли на питання
державно-приватного партнерства в
соціальній сфері.
Адвокат, старший юрист АО
«ОLEH PACHUK Law Firm», Ірина Почерняк в своєму виступі розповіла про
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новели пенсійної реформи в Україні
та висвітлила проблему несправедливості при нарахуванні пенсій. Пенсійна реформа передбачає запровадження єдиних правил визнання розмірів
пенсійних виплат. Створюється нова
формула нарахування пенсій за єдиним підходом для «старих» та «нових»
пенсіонерів з використанням показника середньої заробітної плати на рівні
3 764,49 грн.
Однією з новел, як зазначає Ірина,
є можливість компенсації відсутнього
страхового стажу громадянам, яким не
вистачає років стажу. Такі громадяни
матимуть можливість сплатити внески
(не більше 5 років), щоб задовольнити
вимогу стосовно мінімального трудового стажу.
Про реформу охорони здоров’я та
її правове забезпечення розповіла народний депутат України VIII кликання, заступник Голови Комітету Верховної ради України з питань охорони
здоров’я Ірина Сисоєнко.
Заступник Голови Правління
Всеукраїнського Лікарського Товариства, помічник-консультант народного депутата України Костянтин
Надутий виступив з темою «Автоматизація лікувальних закладів: фронт
робіт для адвоката».
Про дерегуляцію фармацевтичної
галузі, останні зміни та наявні проблеми розповів керівник юридичного департаменту компанії ПАТ «Фармак»
Дмитро Таранчук.
Доповідач Вікторія Ширшова,
юрист, здобувач Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка розповіла про адміністративно правове регулювання фармацеАСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

втичної діяльності, актуальні питання
і потреби у юридичному супроводі.
На сесії, присвяченої питанням
захисту інвестицій/капіталу в Україні, яка відбулася останньою в рамках
цього форуму, модератор – Катерина
Власюк, адвокат, голова Комітету
ААУ з міжнародного права, керуючий
партнер ЮК «AVG», були розглянуті
питання оскарження в адміністративних судах рішень Державної служби
інтелектуальної власності України;
розглянуті напрями удосконалення
юридичної відповідальності, робота адвоката в системі «ProZorro» . Але нотку
жвавості та легкості привнесли своїми
виступами гості форуму: українська
телеведуча, акторка – Сніжана Єгорова та психолог програми «Кохана,
ми вбиваємо дітей», фахівець з нейропсихології когнітивного розвитку –
Вікторія Любаревич-Торхова. Виступи цих двох доповідачів торкнулися
питань психологічного зростання та
цінностей ораторського мистецтва для
адвокатів.
Сніжана Єгорова в рамках свого
виступу поділилася власним досвідом
роботи з аудиторією, в тому числі, цікавими історіями про особисту участь
в судових засіданнях.
Надзвичайно цікавими стали поради адвокатам від психолога Вікторії
у контексті питання як позбавлятися
гіперкомпенсації та як «залишати роботу на роботі». Зокрема, як професійний психолог Вікторія пояснила, що
нашу поведінку формує не ситуація, а
виключно сприйняття даної ситуації –
думки-оцінки, які формуються за наносекунди у нашій підсвідомості..

Отже, при роботі з клієнтом і наявності його збуджених чи негативних
реакцій, перш за все слід не вступати
самому у стадію гіперкомпенсації, а
проаналізувати, чим викликана така
реакція клієнта і що, відповідно, йому
насправді потрібно, чим можна найбільш ефективно посприяти нівелюванню його страхів.
Наступні доповідачі останньої сесії – адвокат, здобувач кафедри адміністративного та господарського
права юридичного факультету Запорізького Національного університету,
Шерстюк Ганна та адвокат, кандидат юридичних наук, Бартащук Любов підготували для учасників форуму
тему «Оскарження в адміністративних
судах рішень Державної служби інтелектуальної власності України». У спорах про підсудність, Ганна Шерстюк
навела у якості прикладу постанови
Вищих адміністративних судів, які
поставили крапку в даному питанні,
віднісши ці спори до компетенції адміністративних судів.
Загалом, спікер вказала, що у відносинах інтелектуальної власності
потрібно зберігати баланс «людина-держава», про що зазначав ще Європейський суд з прав людини.
Агія Загребельська, адвокат, к.ю.н.,
державний уповноважений Антимонопольного комітету України, розповіла
слухачам про систему державних закупівель «ProZorro» та чи є в ній робота
для адвоката. Спікер вказала на декілька основних напрямків правової допомоги, яку може надавати в цій системі
адвокат та навела показову статистику
розгляду скарг в комітеті, де видно, що
з 01 січня 2017 року по 31 травня 2017

року було розглянуто трохи менше
скарг, ніж за весь 2016 рік (1135 проти
1846), що свідчить про активність здійснення діяльності у цій сфері.
Наприкінці сесії д.ю.н. Надія Армаш та д.ю.н. Сергій Пєтков розповіли учасникам форуму про інститут
юридичної відповідальності. Одним
із перших напрямів, якому доповідачі
приділили увагу, було удосконалення
поняття проступку в Кримінальному
процесуальному кодексі України, визначивши його як злочин невеликої
тяжкості, що зведе нанівець усі суперечки та протиріччя в теорії та логіці.
Підсумовуючи 4 сесію, можна зазначити, що усі доповіді були надзвичайно змістовними та корисними,
особлива подяка учасникам, які брали
участь у всіх чотирьох сесіях та обговорювали цікаві моменти з виступів, та,
безсумнівно, нашим спікерам та модераторам, які зробили форум насиченим та пізнавальним.
Отже, варто відзначити, що VI Всеукраїнський форум ААУ з публічного
права пройшов на дружній позитивній ноті. Форум завершився підведенням підсумків та словами подяки з
боку модератора останньої сесії Катерини Власюк.
ААУ висловлює слова подяки
всім учасникам, партнерам, доповідачам, інформаційним партнерам за
підтримку, спонсорам за
цікавість
до формату заходу та бажання бути у
центрі подій ААУ та запрошує долучатися до участі до майбутніх заходів
ААУ. Окрема подяка нашим надійним
помічникам – Клубу майбутніх адвокатів за суттєву допомогу в проведенні
та організації форуму.
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СТАТТЯ

МЕДІАЦІЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА

Луїза РОМАНАДЗЕ
К.ю.н., доцент, завідувачка
кафедри правознавства
Одеського національного
економічного університету

Останнім часом все більшої популярності в Україні набуває медіація як альтернативний спосіб розв’язання конфліктів. Підвищення
інтересу до медіації з боку різних
суб’єктів є цілком закономірним
та обумовлено одразу кількома
факторами: прийняття 03 листопада 2016 року Верховною Радою у
першому читанні проекту Закону
«Про медіацію» (реєстр. № 3665 від
17.12.2015); прийняття 20 червня
2017 року Верховною Радою у першому читанні проекту Закону «Про
внесення змін до Господарського
процесуального кодексу України,
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів» (реєстр. № 6232
від 23.03.2017), яким до процесуального законодавства вводиться термін медіація, а також передбачене
стимулювання сторін до мирного
врегулювання спору; реалізація в
Україні за підтримки міжнародних
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організації різноманітних проектів,
направлених на забезпечення доступу до правосуддя шляхом підтримки розвитку альтернативних
способів розв’язання спорів тощо.
Інтерес адвокатів до медіації також
обумовлений пошуком нових сфер
діяльності, а також потребою у
підвищення кваліфікації.
Медіація являє собою позасудову процедуру врегулювання
конфлікту шляхом переговорів за
допомогою одного або декількох
спеціально підготовлених посередників-медіаторів. Принципова сутність медіації заснована на визнанні
факту позитивного впливу присутності нейтральної сторони на ефективність проведення переговорів з
вирішення існуючого конфлікту.
Відмінними
особливостями
медіації є структурованість процедури, орієнтація на потреби та
інтереси сторін конфлікту, добровільність участі, конфіденційність інформації, активність сторін
конфлікту. Важно розуміти, що
медіатор не приймає жодних рішень по суті конфлікту та не пропонує варіантів його врегулювання.
Задача медіатора допомогти налагодити комунікацію між сторонами
конфлікту та підтримати їх у пошуку варіантів вирішення конфлікту,
послідовно провівши через всі стадії
медіації. Виклик полягає в тому, що
дуже важко усвідомити роль медіатора та сутність медіації не спробувавши її «на смак».
Медіація відкриває нові можливості для адвокатів в їх професійній
діяльності.
По-перше, оволодіння навиками медіатора підвищує рівень професійної майстерності адвоката. До
основних інструментів медіатора
належать техніки перефразування,
резюмування, активного слухання
та постановки питань. За допомогою цих технік медіатору вдається налагодити комунікацію, зняти
емоційну напругу, а також з’ясувати
інтереси та потреби сторін конфлікту. Ці ж самі інструменти є корисни-
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ми і для адвоката, який щодня бере
участь у різноманітних переговорах
та зустрічах (з клієнтами, суддями,
процесуальними опонентами, колегами тощо), захищає та представляє інтереси своїх клієнтів. Навики
медіатора можуть допомогти адвокату у з’ясуванні інтересів та потреб
клієнта. Зазвичай клієнти озвучують адвокату свою позицію. Не всі
адвокати розуміють різницю між
позицією та інтересом, і здатні «докопатися» до інтересу свого клієнта,
який саме і мають представляти та
захищати.
По-друге, медіація відкриває новий напрямок у професійній діяльності адвоката – супровід клієнта у
процедурі медіації. Під час медіації
адвокатська допомога потрібна для
вирішення багатьох питань – укладення договору про проведення
медіації, оцінка законності та реальності реалізації досягнутих сторонами домовленостей, укладення угоди за результатами медіації,
підготовка на базі угоди за результатами медіації мирової угоди чи
інших процесуальних документів
(за наявності відкритого судового
провадження) тощо. Згідно зі статтею 8 Правил адвокатської етики
адвокат має, за можливості, сприяти позасудовому врегулюванню
спорів між клієнтом та іншими особами. Медіація є одним із можливих та досить ефективним шляхом
позасудового врегулювання спорів.
Варто інформувати клієнтів про
таку можливість та пропонувати їм
супроводження у процедурі медіації. В такому разі, адвокат не втрачає свого клієнта, а отримує більше вільного часу на нових клієнтів,
адже, безумовно, що задоволений
позасудовим врегулюванням спору
клієнт, порадить такого адвоката
своїм знайомим.
По-третє, адвокат сам може виконувати функцію медіатора, що
прямо передбачено ч.2 ст. 21 Правил адвокатської етики. В цьому
випадку, окрім правил адвокатської
етики, дії адвоката мають відповідати міжнародно-визнаним етичним
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

НЕФОРМАЛЬНІ ЗАХОДИ ААУ

засадам медіації. Для того, щоб
бути медіатором, адвокату потрібно
пройти повноцінний курс спеціального навчання задля отримання
необхідних знань та навичок. З урахуванням положень проекту Закону «Про медіацію» такий курс має
включати не менше 90 академичных
годин теоретичного та практичного
навчання. Після проходження навчання, адвокату важливо навчитися
«включати» в себе медіатора замість
адвоката на час проведення медіації. Медіатор не здійснює пошук
винуватих, не досліджує докази, не
надає оцінку правовим позиціям
сторін, а допомагає сторонам знайти варіант врегулювання конфлікту мирним шляхом. Для успішної

медіації медіатору важливо завоювати і зберегти довіру всіх сторін
конфлікту. Медіатор повинен залишатися абсолютно нейтральним
і не дати жодного шансу сторонам
засумніватися в його безсторонності. У зв’язку з цим, відповідно
до міжнародно-визнаних етичних
стандартів, адвокат-медіатор має
відмовитись від проведення медіації
за наявності обставин, що можуть
вплинути на його незалежність або
нейтральність. До таких обставин
належать: особисті або ділові відносини медіатора з однією зі сторін;
фінансова або інша зацікавленість
(пряма чи непряма) медіатора в результаті медіації; співпраця медіатора з однією зі сторін медіації в

будь-якій сфері окрім медіації. За
наявності таких обставин медіатор
може проводити медіацію лише за
письмової згоди усіх сторін та якщо
він впевнений у своїй здатності зберегти незалежність і нейтральність.
Таким чином, адвокат може виступати в ролі медіатора в процедурі
де однією із сторін конфлікту є
його клієнт за умови згоди на це інших учасників конфлікту, а також
без жодних обмежень у спорах за
участю осіб, що не є його клієнтами.
На жаль, на даний момент не
всі адвокати встигли розгледіти в
медіації нові можливості для власної професійної діяльності, але
ж, як доводить досвід зарубіжних
країн, це лише питання часу.

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ ТУРНІР ААУ З ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ

29 та 30 липня 2017 року Київське відділення Асоціації адвокатів України у спортивно-розважальному комплексі X-Park провело перший Турнір з пляжного волейболу. Змагання було заплановане на суботу,
29 липня, проте, через погодні умови, довелося його
перенести на наступний день.
Рішення організаторів не зламало, а лише підігріло
спортивний дух гравців та їх волю до перемоги. Відтак, потренувавшись у суботу, основну гру провели в
неділю. Загалом, учасники заходу продемонстрували
прекрасні вміння дружньої гри, товариського настрою
та гарного відпочинку!
Цьогорічні переможці Турніру отримали головний
приз від партнеру заходу Холдингу охоронних підприємств «ШЕРИФ» – сертифікати на встановлення
сигналізації, а також медалі та дипломи!
ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТУРНІРУ з пляжного волейболу
ААУ стали:
• 1 місце: Пазюк Євгеній та Панкулич Віктор;

• 2 місце: Мацелюх Віталій та Кириленко Ігор;
• 3 місце: Гресік Сергій та Новак Андрій.
В НОМІНАЦІЯХ:
• корисний гравець: Аль-Мзіраві Назар;
• кращий нападник: Бабенко Єдуард;
• кращий захисник: Чапліева Кристіна та Соколов
Віктор.
Асоціація адвокатів України висловлює щиру вдячність партнерам заходу: Адвокатському об’єднанню
«Артіус», Юридичній фірмі «Ювіто», Холдингу «Шериф» та Корпорації «ОБОЛОНЬ»!
Особлива подяка адресується організаторам заходу:
Голові Київського міського відділення ААУ Віталію
Мацелюху, адвокату «Ювіто» Кристіні Чаплієвій та
керівнику проектів ААУ Аліні Дрозд.
До зустрічі на спортивних аренах ААУ!
№4 (27) липень – серпень 2017 р.
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ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ ІV РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ААУ
«ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ»

18 серпня 2017 року в Конференц-залі Готельного комплексу
«Фрегат» (м. Херсон) відбувся ІV
Регіональний Форум ААУ«ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ». Вже четвертий рік
поспіль Асоціація адвокатів України разом з Радою адвокатів Херсонської області проводять захід,
який збирає понад 200 адвокатів з
різних регіонів.
Особливістю даного форуму
став зірковий склад адвокатів ААУ,
яки завітали в Херсон в якості доповідачей: Олександр Скляренко,
адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер АО «Скляренко,
Сидоренко та Партнери», Ярослав Лисенко, адвокат, керуючий
партнер АО «Адвокатська сім’я
Лисенко», Марія Ортинська, адвокат, голова Комітету ААУ з інтелектуальної власності, директор
компанії IPStyle, Михайло Гончарук, адвокат, Керуючий партнер
Honcharuk & Partners law firm, Оксана Балацька, адвокат, поліграфолог, Голова Миколаївського відділення ААУ, Микола Пашинський,
адвокат, Партнер АО «Фортіс»,
член Правління ААУ.
Захід відкрила голова Херсонського відділення ААУ, Голова
Ради адвокатів Херсонської області, Голова АО «Херсонська колегія адвокатів» Інна Мокіна.
Президент Асоціації адвокатів України Олег Рачук щиро
привітав учасників та надав слово
модератору першої сесії Олексан-
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дру Скляренко, адвокату, члену
Правління ААУ, керуючому партнеру АО «Скляренко, Сидоренко
та Партнери».
Перша сесія форуму була присвячена актуальним правовим
питанням в роботі адвоката (від
податків до інтелектуальної власності). Першим доповідачем на
тему «Урядова стратегія управління в сфері охорони земель сільськогосподарського призначення та
перспективи земельного законодавства», виступив адвокат Віктор
Кобилянський. Він наголосив, що
в Україні продовжується земельна реформа та цікаво розповів
про Урядову стратегію управління в сфері охорони земель сільськогосподарського
призначення та перспективи земельного
законодавства.
Цього року проблеми імпортерів та питання митного права
були цікаво представлені адвокатом з Херсону Андрієм Станчуком (питання діяльності адвоката
щодо захисту інтересів імпортерів
при визначенні коду товару згідно УКТ ЗЕД. Судова практика) та
Ярославом Лисенко, адвокатом,
керуючим партнером АО «Адвокатська сім’я Лисенко» (Стратегія та тактика адвоката у митних
справах).
Пан Ярослав зазначив, що
хто приймав участь у справах про
порушення митних правил, той
міг побачити які складні і спец-

Бюлетень Асоціації адвокатів України

ифічні такі спори. На його думку, це обумовлено жорсткістю і
безкомпромісністю норм Митного
кодексу України. На фоні цього
сформувалася, навіть, думка про
їх безперспективність для осіб, які
притягаються до відповідальності.
На його глибоке переконання, засноване на власному досвіді, ці
справи можна вигравати. Саме
про своє бачення способів досягнення успіху він і розповів в своїй
доповіді.
Марія Ортинська, адвокат,
голова Комітету ААУ з інтелектуальної власності, директор
компанії IPStyle розкрила тему
«Діяльність адвоката у справах
щодо порушення патентних прав
та визнання недійсним патентів».
Сфера захисту прав на інтелектуальну власність відзначається
своєю специфічністю та потребує глибокого знання предмету
від юристів, працюючих у цій галузі. Вона зазначила, що одним
із розділів є реєстрація патентів та
захист своїх патентних прав. Адже
тут юриспруденція переплітається
з технічними науками – юрист без
технічних знань, так само як і технічний спеціаліст без юридичної
освіти не зможе самостійно грамотно подати заявку на реєстрацію
патенту. А навіть якщо неграмотно
складену заявка і отримає свідоцтво на патент, більш вправні конкуренти зможуть легко скасувати
таку реєстрацію. У своїй доповіді
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

пані Марія висвітила такі тези: типові порушення патентних прав
в Україні, особливості розгляду
судових справ щодо порушень патентних прав, роль судової експертизи у справах що до порушення
патентних прав, патентрі тролі,
псевдовинахідники та боротьба з ними, особливості визнання
недійсними патентів.
Геннадій Пампуха – голова
Комітету ААУ з міжнародного
арбітражу, медіатор, міжнародний арбітр розкрив учасникам
особливості адвокатської практики в міжнародному арбітражному
процесі. Він детально розповів про
форми арбітражного застереження в контракті, патологічні арбітражні застереження, формування доказової бази в арбітражному
процесі та змагальність сторін та
свобода в поданні ними суду своїх
доказів. Привів практичні приклади про технічні помилки в адвокатській практиці.
Модератором другої сесії «Актуальні правові питання в роботі
адвоката: новітня та судова
практика» виступила Інна Мокіна, адвокат, голова Херсонського
відділення ААУ, Голова Ради адвокатів Херсонської області, Голова АО «Херсонська колегія адвокатів».
Відкрив сесію Михайло Гончарук, адвокат, Керуючий партнер
Honcharuk & Partners law firm,
Член Правління ААУ. Він розповів
про останню судова практику у
спорах кримських клієнтів Приватбанку про повернення коштів

та розповів про правові передумови припинення роботи ПАТ
«КБ «Приватбанк» на території
АР Крим, особливості визначення
підсудності у спорах фізичних та
юридичних осіб з ПАТ «КБ «Приватбанк», проблеми збору доказів
та доказування для кримських
клієнтів ПАТ «КБ «Приватбанк»
та складності виокнання судових
рішень про стягнення грошових
коштів з ПАТ «КБ «Приватбанк».
Марина Семенова, науковий
співробітник Науково-дослідного
інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН
України, партнер ЮФ «Семенова
та Партнери» виступила на тему:
«Міжнародні курси підвищення
кваліфікації для практикуючих
адвокатів» та зробила презентацію наукової розробки програми
«Міжнародні курси з підвищення
кваліфікації для практикуючих
адвокатів, науковців, викладачів та
правників», розповіла про переваги участі в міжнародних курсах та
перспективи співпраці правників
України та Латвії.
Оксана Балацька, адвокат,
поліграфолог,
Голова
Миколаївського відділення ААУ, цікаво
розповіла наскільки змінилася ситуація з використанням поліграфа
в Україні: заснована ВАП (Всеукраїнська асоціація полиграфологов), є їх реєстр, сформульовані вимоги до кваліфікації, є цілий ряд
підзаконних актів, що регулюють
використання поліграфа, Інструкція про призначення і проведення судових експертиз і експертних

досліджень, утв. МЮУ, доповнена
і змінена і тепер в ній передбачається застосування опитування
з використанням поліграфа для
випробовуваних при проведенні
судово-психологічної
експертизи. Це новий ступінь в наданні
стороні захисту перспективних
можливостей при обгрунтуванні
правової позиції, спрямованої на
виправдання підзахисного.
Микола Пашинський, адвокат,
Партнер АО «Фортіс», член Правління ААУ, розкрив надзвичайно
актуальну для адвокатів тему «Обшуки у адвоката, що треба знати с
огляду на практику ЄСПЛ». Адвокат Литвинова Тетяна у своїй доповіді зробила глибокий і об’ємний аналіз правових позицій судів
при розгляді цивільних справ про
корпоративні права подружжя.
Олег Предместніков, адвокат, доктор к. ю.н., заступник керівника
ГУЮ розповів про реформування
юстиції. Його доповідь стосувалася
участі органів юстиції в реалізації
правової політики в Україні та налагодження відносин з адвокатським самоврядуванням.
Всі адвокати, учасники Форуму
отримали сертифікати з підвищення кваліфікації.
Асоціація адвокатів України
висловлює щиру вдячність організаторам заходу – Раді адвокатів
Херсонської області, в особі – Інни
Мокіної, всім учасникам, доповідачам, модераторам за участь та організацію цього Форуму.
До нових зустрічей у наступному році!
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СТАТТЯ

МОТИВАЦІЯ СПІВРОБІТНИКІВ, УПРАВЛІННЯ
РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМАНДИ

Олександр СИДОРЕНКО
Адвокат, партнер
«ALEXANDROV&PARTNERS»,
Виконавчий директор ГО
«Аграрний юридичний клуб»

У житті кожну людину спонукають до певних дій ті чи інші фізіологічно-психологічні процеси (мотиватори). І, звичайно ж, у кожної
людини ці мотиватори різні.
ALEXANDROV&PARTNERS,
усвідомлюючи соціальну відповідальність перед членами нашої
Команди, прагне, шляхом застосування індивідуальних мотиваторів,
створити умови, за яких кожен співробітник, отримуючи задоволення
від роботи, буде підвищувати свою
компетенцію та професійні навики.

Тільки так можна досягнути
високої результативності та надавати якісні послуги. Більше того,
злагоджена та продуктивна робота
колективу юридичної компанії це
один із складових елементів для досягнення лідерства у галузі.
Отже, партнери у юридичній
компанії повинні, окрім іншого,
бути спроможними виявити індивідуальні потреби співробітника та
максимально використовувати його
вміння і знання.
Фактично, для досягнення високої продуктивності необхідно, щоб
кожен працівник був мотивований,
адже, якщо людина працює з радістю та щирим бажанням, її коефіцієнт корисної дії виростає в рази.
Виникає закономірне питання – як
правильно мотивувати працівника?
Беззаперечно,
для
ALEXANDROV&PARTNERS кожен
співробітник особливий. Для когось
на першому місці стоїть рівень винагороди чи умови роботи, для когось – визнання чи взаємовідносини
всередині колективу, для когось –
можливість самовираження. Саме
тому і процес мотивації має бути
гнучким, щоб враховувати особливості кожного окремого працівника.
Для того, щоб визначати ці індивідуальні особливості, ми використовуємо спеціально розроблене
тестування, яке щоквартально заповнюється кожним співробітником компанії.
Аналізуючи відповіді на поставлені питання, ми зрозуміємо, що
хвилює працівника в даний момент
та ступінь його задоволення. Застосувавши таке тестування вперше,

ми переконалися, що для наших
працівників рівень заробітної плати
зовсім не головний.
Так, абсолютна більшість співробітників на першому місці вказали, що для них головне бачити
результати своєї роботи та відчувати, що їхня робота є важливою для
досягнення кінцевої мети проекту.
Це і не дивно, адже, працюючи у
складних проектах співробітникам
доводиться виконувати різнопланові завдання, при цьому може виникнути відчуття відсутності прогресу
в роботі.
Таким чином, результати тестування надзвичайно важливі як для
Компанії, так і для співробітників.
Адже, вони стають вихідними даними для формування індивідуальної
KPI мотивації кожного працівника,
яка дає змогу отримати додаткову
фінансову винагороду, забезпечує
кар’єрне зростання та розвиток
особистості. Більш того, Командою
ALEXANDROV&PARTNERS було
прийнято рішення впровадити
новий підхід до роботи над проектами – Scrum. Вказаний метод дозволяє за рахунок збільшення ефективності вивільнити час співробітників
і направити його на поглиблення
професійних навиків, особистий
розвиток та відпочинок.
Пройшовши тривалий шлях
розроблення мотиваційної програми та впровадження нових методів роботи Команда
ALEXANDROV&PARTNERS переконалася у великій силі та правдивості слів Стіва Джобса: «Єдиний
спосіб зробити видатну роботу –
щиро любити те, що робиш».

«НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА»
СТАЮТЬ ТРАДИЦІЙНИМИ
25 липня 2017 року відбувся
вже другий круглий стіл з циклу,
що стає традиційним. Останньою
темою, які обсудили спеціалісти
в рамках дискусії «Нетрадиційні
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об’єкти авторського права», стала
«Особливості правового захисту
назви твору, слогану та шрифту».
Комітет Асоціації адвокатів
України з інтелектуальної влас-

Бюлетень Асоціації адвокатів України

ності продовжує цикл професійних зустрічей у форматі дискусії
(круглого столу) на загальну тему
«Нетрадиційні об’єкти авторського
права».
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

Після особливостей правового
захисту результатів творчості письменників, сценаристів та художників, що причетні до створення Персонажів, ескперти ринку вирішили
обговорити результати діяльності
маркетологів, копірайтерів та дизайнерів. А саме — назви твору, слогани та шрифти.
Відкрила захід з доповіддю про
особливості захисту назви твору
Ірина Петренко, завідувач сектору авторського права Науково-дослідного інституту Інтелектуальної власності Національної
академії правових наук України. Зокрема, вона нагадала, що відповідно до українського законодавства,
частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й
оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до закону. Умовою визнання
назви твору об’єктом авторського
права є його оригінальність та здатність назви до самостійного використання. А як приклад розглянула
рішення суду у справі назви твору
«Капітошка»/»Капитошка».
Катерина Сопова, судовий
експерт, патентний повірений,
науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН
України, продовжила круглий стіл
презентацією стосовно охорони
слоганів. Так, слоган може розглядатися як об’єкт авторскього права,
якщо фраза є настільки оригінальною, що виключається випадковість
у разі збігу — творчий характер;
оригінальність; вираженість в об’єк-

тивній формі. А складність захисту
полягає у доведенні творчого характеру слогану та тим, що слогани і
фрази є часто загальними ідіомами
і тому є вільними для використання
будь-ким. Тим не менш, пані Катерина навела приклади реєстарції
слогану як ТМ не тільки у країнах
Заходу, але й в Україні.
На особливостях правової охорони унікальних шрифтів зупинився Костянтин Зеров, асистент кафедри ІВ юридичного факультету
КНУ ім. Т. Шевченка, консультант
Директору НДІ ІВ НАПрН України
у сфері інформаційних технологій,
для початку своєї доповіді коротко
розглянувши історію шрифтів —
від середньовіччя до одного з найпопулярніших сьогодні Times New
Roman. Останній, зокрема, може
зникнути в Росії через дію санкцій.
В Україні ж, відповідно до законодавста, авторське право розповсюджюється на кожний елемент
шрифту (символ, знак, літера тощо)
за умови якщо такий елемент має
творчий характер.
Марія Ортинська, голова Комітету ААУ з інтелектуальної власності, директор компанії IPStyle,
вирішила познайомити гостей з
практикою розгляду спорів в США.
Наприклад, назви, заголовки, короткі фрази у цій країні авторським
правом не захищаються. В той же
час, назви активно реєструються як
ТМ: «Star Wars» мають 120 чинних
на сьогодні ТМ, а Harry Potter — 55.
Також з 1925 року на базі MPAA
(організація найбільших амери-

канських кіновиробників) діє Title
Registration Bureau (Бюро Реєстрації Назв), яке дозволило компаніям-членам резервувати за собою
назви фільмів, незалежно від того,
чи має компанія намір його створення. Таким чином компанії власною
ініціативою запровадили систему,
яка сприяє уникненню судових спорів з приводу назв фільмів.
Після виступу спікерів, круглий
стіл, модератором якого виступила
Олена Вардамацька, голова ІР/ІТ
практики ЮФ «Вольф Тайс», перейшов до другої частини — сесії
обговорення, із активним залученням до дискусії Оксани Марченко,
судді Господарського суду м. Києва,
та всіх гостей заходу.
Пані суддя поділилася своєю
думкою відносно особливостей
розгляду спорів та розглянула деякі приклади з судової практики
України. Серед іншого, спікерів та
гостей дискусії зацікавила позиція
суду стосовно соціологічних опитувань та висновків експертів — яким
роботам судді надають більшої ваги
та що робити з опитуваннями, які
складені явно з ціллю маніпулювання результатами відповідей респондентів. Проте пані Марченко дещо
заспокоїла практикуючих адвокатів
тим, що судді прекрасно розрізняють такі соціологічні опитування
та у її практиці часто трапляються
дійсно професійні дослідження суспільної думки, які надають фірми зі
світовим ім’ям.
«У порівнянні з нашим першим
круглим столом, ми віришили внести декілька змін — запросили представника суддівського корпусу для
висвітлення питання з точки зору
спеціалістів, які виносять рішення у
разі винекнення спорів, та подовжили захід на годину, щоб дати більше
часу для проведення дискусії. Мені
дуже приємно, що, незважаючи на
літній період, на наших заходах
стабільно присутні десятки практикуючих юристів, і вони активно долучаються до обговорення, висловлюють свою позицію. Наразі ми вже
переходимо до планування нашого
наступного заходу», — повідомила
Марія Ортинська.

№4 (27) липень – серпень 2017 р.
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СТАТТЯ

РЕПУТАЦІЯ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ

Ірина ЛЯННА
Експерт з питань комунікацій

Відомий американський мільярдер Уоррен Баффет колись сказав:
«Потрібно 20 років, щоб створити репутацію і лише 5 хвилин, щоб її зруйнувати. Ви будете ставитися до справ
інакше, якщо подумаєте про це».
Цінність репутації – це фундамент успіху. Сьогодні тисячі компаній у всьому світі кожного дня

вкладають ресурси для побудови
репутації. Адже в умовах жорсткої
конкуренції виграють лише ті, хто
інвестує кошти в своє майбутнє. Відомі американські адвокати – Робстон Уолтер, Глорія Олред, Томас
Мезеро, Ерін Брокович, Роберт
Шапіро та інші, побудували свою
репутацію на виграних справах,
«зіркових» клієнтах та активних інформаційних кампаніях в ЗМІ. Колись вони починали свою кар’єру
як і більшість адвокатів: їх ніхто не
знав, не було клієнтів та прибутків.
Але з часом ситуація змінилась –
сьогодні їх репутація на ринку юридичних послуг оцінюється в мільйони доларів.
Багато хто може сказати, що
Україна – не Америка. І проводити
такі порівняння не варто. Проте алгоритми побудови репутації однакові – незалежно від країни. Адже
впізнаваність бренду та авторитет
його власника – наприклад, адвоката, – це обов’язкова складова репутацїї. І шлях на нові ринки чи в інші
країни.
Репутація не з’являється в один
момент. Це кропітка праця фахівців
в сфері комунікацій, які наче будівельники майстерно викладають
цеглу до цегли, виганяючи стіни.
Так через деякий час з’являється
будинок – репутація компанії чи
людини. Який захищає від «него-

ди» – скандалів, інформаційних
криз та чорного PR в непрості часи.
Не менш важлива роль комунікацій. Наприклад, у випадках кризи
потрібно одразу давати заяву або
виходити на прес-конференцію, а
пости в соціальних мережах повинні давати корисну інформацію або
відповіді на реальні проблеми.
Перш ніж закладати фундамент
будинку, варто дати відповіді на
багато питань. Який обрати шлях –
традиційний (створення репутації
за допомогою ЗМІ) чи зробити ставку на social media? Обрати «сарафанне радіо» і цей ефект посилити
в соціальних мережах або створити
власний канал на yuotube? Як грати
на випередження і стати ньюсмейкером новин. Які алгоритми мають діяти за умов агресивної атаки
з боку конкурентів та яких правил
варто дотримуватися у роботі зі ЗМІ
або в social media?
Який би ви не обрали шлях,
знайте – гарна репутація, здатна
творити великі справи! Та приносити успіх і прибутки. Як показують
дослідження, люди готові платити
більше соціально відповідальній
компанії та з готовністю купувати її
продукти чи послуги. Шлях до успіху простий та водночас складний –
це побудова успішної репутації за
допомогою сучасних інструментів
комунікацій.

ОДИН ДЕНЬ З АДВОКАТОМ
Героями наступної серії проекту
стали адвокат Ганна Гаро та студентка КНТЕУ Марія Бабішена.
Впродовж дня вони взяли участь у
попередньому судовому засіданні,
провели онлайн-консультацію клієнтки з Франції та обговорили справи з іншими клієнтами.
За один робочий день адвокату
та стажеру вдалося пройти на практиці весь шлях, починаючи з консультації і складання позовної заяви
до розроблення стратегії виконання
отриманого судового рішення. Крім
того, на прикладі конкретної справи
з сфери сімейного права було обго-
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ворено план дій щодо правової допомоги клієнту не лише на території
України, а й за кордоном.
Нагадаємо, проект «Один день з
адвокатом» започаткував Клуб майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів
України.
Для участі у проекті організатори впродовж двох тижнів збирали
заявки від практикуючих адвокатів
і практикантів (членів Клубу майбутніх адвокатів), після чого у випадковому порядку були визначені
учасники.
Загалом відібрано 30 практикантів, які протягом одного дня змо-
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жуть побувати на хвилюючих обшуках, в цікавих судових засіданнях,
на зоряних ефірах, а також взяти
участь у непростих консультаціях і
переговорах.

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ
Рішенням Правління ААУ від 27 липня 2017 року Балацьку Оксану Валеріївну призначено Головою Миколаївського відділення ААУ.
ВІДОМОСТІ ПРО ОСВІТУ:
З 1993 р. по 1998 р. – навчання у Миколаївському державному педагогічному інституті ім. Белінського (нині Миколаївський Національний університет ім.
В.О. Сухомлинського), на історичному факультеті, який закінчила з відзнакою.
З 2000 р. по 2003 р. – Міжрегіональна Академія Управління Персоналом
(МАУП), спеціальність – юрист; у 2013 р. – післядипломна освіта, підвищення
кваліфікації в Столичному Гуманітарно – Технічному Університеті, м. Москва,
здобула кваліфікацію «спеціаліст-поліграфолог» (детекція брехні), пройшла
стажування на базі «Поліграф Центр – Україна», м. Одеса (дана освіта повністю відповідає законодавству України); З 2016 р. по 2017 р. – пройшла Спеціалізований навчальний курс з медіації для правників в м. Одеса, з отриманням
кваліфікації адвокат-медіатор Німецької адвокатської академії, м. Берлін.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД :
З 1996 р. по 1997 р. – ООО «Лама-М», тимчасово, юрист;
З 1997 р. по 1998 р. – КП «Центральний ринок», тимчасово, юрист.
З 1998 р. по 2014 р. – Кооперативне підприємство «Центральний ринок». За час моєї трудової діяльності на КП
«Центральний ринок», в різні періоди, я займала наступні посади: юрист, начальник відділу кадрів, начальник
юридичного відділу, заступник генерального директора з соціально-економічного розвитку;
З 19 грудня 2014 р. – займаюсь адвокатською діяльністю.
ЧЛЕНСТВО:
З 2014 року – дійсний член Всеукраїнської Асоціації Поліграфологів (ВАП) та очолюю Миколаївське обласне
Представництво ВАП;
З 2016 року – дійсний член Асоціації Адвокатів України (ААУ)
З 2017 року – член секції сімейної медіації Комітету сімейного права ААУ;
З 2017 року – дійсний член Української Академії Медіації (УАМ);
З 2017 року – дійсний член Національної Асоціації Медіаторів України (НАМУ).
Вітаємо Оксану Валеріївну з призначенням та бажаємо конструктивної роботи, невичерпних сил та успіхів у всіх
починаннях!
Рішенням Правління ААУ від 29 червня 2017 року Лисенка Ярослава, адвоката, керуючого партнера адвокатського об’єднання «Адвокатська сім’я Лисенко», призначено головою Комітету ААУ з митного права.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
• Захист права власності
• Митне право
• Податкове право
• Земельне право
• Інтелектуальна власність
• Захист від недобросовісної конкуренції
• Трудове право
• Договірне право
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
В 2009 році закінчив Академію муніципального управління за спеціальністю «Правознавство».
В 2011 році отримав другу вищу освіту по спеціальності «Інтелектуальна власність» в Інституті Інтелектуальної
власності Одеської національної юридичної академії.
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АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПОДІЯ ААУ

В 2013 році отримав ступінь магістра права в Одеській національній юридичній академії.
Практичний стаж юридичної роботи розпочався з 2005 року з посади помічника юриста.
В 2011 році отримав право на зайняття адвокатською діяльністю (КДКА м. Києва).
В 2013 році разом з дружиною – адвокатом Ганною Лисенко заснували адвокатське об’єднання «Адвокатська
сім’я Лисенко», в рамках якого на разі здійснюю адвокатську практику.
Має 12-річний практичний досвід вирішення майнових, господарських, корпоративних, фінансових, податкових, митних, земельних, договірних, кримінальних спорів, спорів з інтелектуальної власності. Особливою спеціалізацією є юридичний супровід діяльності бізнесу. Автор публікацій в профеійних виданнях.
Вітаємо колегу з призначенням та бажаємо успіхів!
Рішенням Правління ААУ від 29 червня 2017 року Олену Перцову, адвоката, керівника судової практики Pavlenko Legal Group, призначено головою
Комітету ААУ з корпоративного права.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
Перцова Олена Ігорівна- керівник судової практики Pavlenko Legal Group
Адвокат з 2011 року, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4739/10
В 2009 році закінчила Академію адвокатури України.
З 2007 року працювала в ЮФ Magisters, з 2011 року – в АО «АК «Скляренко
та партнери».
В 2013 році приєдналася до Pavlenko Legal Group, в 2015 році – очолила судову практику Компанії.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:
• Вирішення складних судових спорів та корпоративних конфліктів
• Захист компаній від рейдерських захоплень
• Комплексне стягнення проблемної заборгованості
• Вирішення спорів за участю державних органів
ЧЛЕНСТВО:
• Асоціація адвокатів України
• Асоціація правників України
• European Business Association
• American Chamber of Commerce in Ukraine
Автор більш ніж 150 статей та профільних коментарів для різних аналітичних та бізнесових видань України.
Активний учасник круглих столів, форумів та робочих груп по вдосконаленню законодавства в різних сферах.
Вітаємо колегу з призначенням та бажаємо успіху!

4-ТА РІЧНИЦЯ РОБОТИ КЛУБУ АДВОКАТІВ ААУ
01 липня 2017 року в Кінно-спортивному клубі
«Dergachov» відбулося святкування 4-ї річниці Клубу адвокатів ААУ.
Традиційно участь у заході взяли адвокати-члени
ААУ, Президент ААУ – Олег Рачук, віце-президент –
Зоя Ярош, Голова Наглядової Ради ААУ – Ольга Дмитрієва, члени Правління ААУ: Олена Костюченко,
Михайло Гончарук, Анна Аксьонова, Виконавчий директор ААУ. Учасники мали можливість відпочити,
поспілкуватися та гарно провести час.
Запрошуємо всіх бажаючих долучитися до роботи Клубу адвокатів ААУ!
№4 (27) липень – серпень 2017 р.
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СТАТТЯ

МАРКЕТИНГОВА КУХНЯ АБО РОЛЬ ДЕПАРТАМЕНТУ
З МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ФІРМІ

Анастасія ГЛУЩЕНКО
Менеджер з маркетингу
Spenser & Kauffmann

Офіс сучасної юридичної фірми вже давно не формується лише
з юристів, його невід’ємною частиною є спеціалісти з розвитку та
просування юридичних послуг. І
якщо комерційні департаменти,
головною функцією яких є забезпечення збуту, на сьогодні є лише
в кількох компаніях, то маркетингові департаменти, які відповідають
за стимулювання попиту, стають
невід’ємною частиною в питанні
досягнення цілей і максимізації
прибутку. Проте що ж таке маркетинговий департамент та які його
ключові функції?
По-перше, маркетинговий департамент в компанії є носієм бренду. Керуючий партнер і ключові
керівники, як правило, є обличчям
бренду компанії, проте всі атрибути
бренду завжди формуються на рівні
маркетингу. Сучасний ринок пропонує великий вибір інструментів
брендингу – від логотипів і корпоративних брошур, до рекламних
макетів і сайту. Проте варто звер-
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тати увагу, що в питанні роботи з
брендом важливим є формування
marketing kit – презентації компанії,
що є основою роботи з брендом та
об’єднує всі інструменти в рамках
однієї задачі – створення історії та
позиціонування всіх переваг співпраці з вами.
По-друге, це управління репутацією та стратегічний розвиток.
Керівники маркетингових департаментів дуже чітко розуміють цінності й цілі компанії та формують
для їх реалізації довгострокові плани. При цьому важливим моментом
є робота з клієнтськими та проектними портфелями, їх правильне
просування, позиціонування та доформатування, адже найкращим
показником якості на юридичному
ринку є успішний проектний досвід
та рекомендації клієнтів. Ключовим
проявом такої функції є публічне
визнання компанії в міжнародних
та національних рейтингах.
По-третє, формування проактивної позиції. На ринку існує
дуже багато майданчиків для нетворкінгу та пошуку клієнтів, як-то
форуми, круглі столи, асоціації,
організації та клуби, проте далеко
не всі дають гарну базу для пошуку
клієнтів. У роботі в напрямку BD-активності важливим питанням стає
вибір майданчиків з високою концентрацією потенційних клієнтів.
По-четверте,
комунікаційна
стратегія, або всім добре знайомий
піар. Така функція департаменту
включає не лише традиційне спілкування зі ЗМІ та підготовку статей
і коментарів, необхідною частиною
є якісний прояв у соціальних мережах, email-маркетинг та побудова
PR-стратегій просування окремих
продуктів, їх правильного позиціонування та формування експертного визнання спільноти.
По-п’яте, клієнтоорієнтованість.
Становлення політики client care в
компанії орієнтоване на формування середовища клієнтської лояльності та передбачає застосування
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таких інструментів, як аналіз рівня
задоволення. Ключовим показником ефективності цієї функції є повторне звернення клієнтів за послугою та те, як довго клієнт загалом
готовий залишатися вашим партнером.
По-шосте, дослідження клієнтських ринків. В традиційній моделі
ринкового маркетингу передбачено, що маркетингові департаменти дають відповіді на такі питання
«Куди бігти?», «З чим бігти?», «Що
пропонувати?» тощо. Так і спеціалісти з маркетингу в юридичних фірмах в рамках комплексних досліджень економічних секторів мають
формувати розуміння в компанії,
які бізнес-індустрії для роботи є
найбільш вигідними та прибутковими, в яких продуктах є необхідність та які переваги роботи пропонують ваші конкуренти. Основою
таких планів є комплексна аналітика, що надалі стає основою для формування як фінансових планів, так і
стратегій збуту послуг.
На сьогодні в умовах розвитку
маркетингових технологій юридичний ринок є достатньо конкурентним. Саме тому, визначальними
факторами успіху стають проактивність, максимальна лояльність і
клієнтоорієнтованість, готовність
прогнозувати та передбачати зміни,
завжди залишаючись у тренді.

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

АНОНС ААУ

IX З’ЇЗД ВГО «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

10 листопада 2017 р. Конференц-зал Готелю «Русь», за адресою: вул. Госпітальна, 4, Київ, Україна, 01601
Попередній порядок денний:
1. Звіт Президента ААУ.
2. Звіт членів Правління ААУ.
3. Звіт Ревізійної комісії.
4. Виступи кандидатів у Президенти та Віце-Президенти ААУ. Обрання Президента та Віце-Президент
ААУ.
5. Виступи кандидатів у члени
Правління ААУ. Обрання членів
Правління ААУ.
6. Звітна доповідь членів Наглядової
Ради.
7. Обрання членів Наглядової Ради.
8. Внесення змін до Статуту.
9. Різне.
Просимо голів відділень ААУ
провести Загальні збори відділень,
на яких обрати делегатів на IX З’їзд
ААУ. Норма представництва на IX
З’їзді ААУ від відділень – до 5 делегатів членів за рішенням відділення.
Президент, Віце-Президент, члени
Правління, члени Ревізійної комісії
та голови відділень є делегатами на
З’їзді за посадою. Кандидати, які висунули свою кандидатуру на виборні посади та не входять до складу

делегатів є запрошеними особами.
В Загальних зборах відділення
можуть приймати участь та бути
обраними делегатами на З’їзд лише
ті члени ААУ, членство яких не
призупинено у зв’язку з неоплатою
членських внесків.
Встановлено наступну процедуру висування кандидатів на виборні
посади Президента ААУ, Віце-Президента ААУ, членів Правління
ААУ, а саме:
• висування кандидатів здійснюється виключно шляхом самовисування;
• кандидат, який має бажання
взяти участь у виборах, повинен
бути дійсним членом ААУ;
• голосування на З’їзді буде
здійснюватися тільки по тим кандидатам, які своєчасно та в повному
обсязі надали необхідну інформацію для участі у виборах.
Кандидат на виборні посади повинен до 10 жовтня 2017 року (включно) надіслати на поштову адресу:
02021 м. Київ, вул. Мечникова, 16,
офіс 307 наступну інформацію:

• Заяву на посаду;
• Мотиваційний лист;
• Автобіографію;
• Фотографію (jpeg);
• Презентацію з планом своєї
подальшої роботи.
Зазначена інформація може
бути продубльована на електронну
адресу ААУ: aksenova@uaa.org.ua,
але тільки оригінали документів,
які надіслані поштою, вважаються
такими, що беруться до розгляду.
Інформація, надана кандидатами, буде розміщена на офіційному
веб-сайті ААУ: www.uaa.org.ua
ААУ зацікавлена в формуванні
команди професійних, ініціативних
лідерів та запрошує усіх адвокатів,
які мають можливість та бажання
реалізувати себе в громадській діяльності, надавати свої кандидатури на
виборні посади в Асоціації.
В Загальних зборах відділення
можуть брати участь та бути обраними делегатами на З’їзд лише
ті члени ААУ, членство яких не
призупинено у зв’язку з неоплатою
членських внесків.

№4 (27) липень – серпень 2017 р.
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

«МЕДИЧНЕ ПРАВО: РЕАЛІЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ
І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»

28 серпня 2017 р. у Києві відбувся майстер-клас «Медичне право: Реалії практики в Україні і зарубіжних країнах». Організатором
заходу виступив Комітет Асоціації
адвокатів України з медичного і
фармацевтичного права, а ведучою – Голова Комітету, адвокат,
к.ю.н. Радмила Гревцова.
Участь у майстер-класі взяли
понад 60 адвокатів, інших юристів,
лікарів та керівників закладів охорони здоров’я, представників пацієнтських організацій і засобів масової
інформації.
Як член Ради Директорів Всесвітньої асоціації медичного права
і учасник багатьох міжнародних
заходів і проектів, Радмила Гревцова розповіла про світові тенденції правового регулювання охорони здоров’я і медичної діяльності.
Вона також висвітлила тренди розвитку відносин «лікар-пацієнт»,
які становлять «серцевину» медичного права. Серед них спікер
позначила: розвиток кібермедицини, тобто застосування Інтернет
для надання медичної допомоги
(послуг), «юридизацію» медичної
діяльності, в яку все більше «втручається» право, та «медикалізацію»
суспільства, яка позначається кардинальним зростанням впливу медицини на процеси народження,
зміни статі, вмирання тощо. Поглиблюється зв’язок між медичним
правом і біоетикою та медичним
правом і правом охорони громад-
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ського здоров’я й правами людини.
У фокусі уваги права охорони громадського здоров’я знаходиться чимало питань медичної діяльності –
репродукція, трансплантація органів, донорство крові та її компонентів, психіатрична допомога,
вакцинопрофілактика тощо.
Доповідачка звернула увагу на
основні права і обов’язки пацієнта
та медичного працівника з точки
зору судової практики України. Законодавство України містить широкий каталог прав людини в охороні
здоров’я, але під час їх реалізації
нерідко виникають проблеми.
Це стосується навіть такого засадничого права, як право людини
на життя. Проблемні питання, зокрема, пов’язані з: оформленням
констатації смерті людини; відмежуванням відмови від медичного втручання від пасивної еутаназії, яка заборонена в Україні;
відсутністю інституту попередніх
розпоряджень; невирішеністю законодавством низки питань, пов’язаних із застосуванням певних
допоміжних репродуктивних технологій (наприклад, щодо постмортальної репродукції, права
вирішувати долю ембріонів тощо),
адже право на репродуктивне відтворення вважається складовою
права на життя.
Розглядаючи питання про право на медичну допомогу, доповідачка звернула увагу на те, чи реально пацієнтові захистити право на
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безоплатну медичну допомогу в
державних і комунальних закладах
охорони здоров’я. Серед прикладів
з судової практики вона навела і
випадок, коли пацієнту вдалося отримати відшкодування витрат на
лікування.
Чимало питань, які були висвітлені на майстер-класі, виникає
і у зв’язку з правом на вибір лікаря
і правом на вибір закладу охорони
здоров’я, які стають ще більш актуальними з огляду на пропоновану
медичну реформу.
Особлива увага були приділена праву пацієнта на інформацію,
адже витоки більшості конфліктних
ситуацій, що виникають між лікарем і пацієнтом, знаходяться саме
в інформаційній площині. Серед
проблемних питань, на які звернула увагу ведуча майстер-класу – вік,
з якого пацієнт має право на отримання медичної інформації; можливість отримання пацієнтом копій
медичної документації; критерії, які
дозволяють встановити, що надання
повної інформації може погіршити
стан здоров’я особи або зашкодити
процесові лікування.
Адвокат наголосила на важливості розмежовувати медичну
інформацію (інформацію для пацієнта) та медичну (лікарську) таємницю (інформацію про пацієнта),
які мають різні режими доступу.
Помилкове ототожнення медпрацівниками медичної інформації та
лікарської таємниці нерідко призвоАСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
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дить до непорозумінь. Суди ж, як
правило, задовольняють позови про
зобов’язання надати пацієнтові медичну інформацію.
Під час обговорення проблем
реалізації права на таємницю про
стан здоров’я особливий інтерес
учасників викликало питання розголошення інформації, що становить лікарську таємницю, без згоди
пацієнта іншому лікареві. Радмила
Гревцова навела приклади із судової практики і звернула увагу на необхідність з’ясовувати, кому, з якою
метою і за яких обставин надавалася
інформація про пацієнта.
Не меншу зацікавленість в учасників викликало обговорення питань інформованої згоди та відмови
пацієнта від медичного втручання.
Додаткову актуальність цьому питанню додало нещодавнє запровадження інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики та
лікування згідно з новим клінічним
протоколом. Так само нагальним є
питання якості надання медичної
допомоги та медичних послуг і його
«юридичного виміру».
Також ведуча майстер-класу
торкнулася питань кримінальної
відповідальності за деякі злочини у

сфері охорони здоров’я, звернувши
увагу на те, що останнім часом все
більше кримінальних проваджень
пов’язано не стільки з лікувальним
процесом, скільки з організацією
медичного обслуговування (наприклад, порушенням права на безоплатну медичну допомогу тощо).
У контексті питань цивільно-правової відповідальності увагу було звернуто на особливості
деліктної відповідальності. Так,
наприклад, хоча за вітчизняним
законодавством певна медична
діяльність (наприклад, діяльність
із застосуванням деякої медичної
техніки) може вважатися джерелом
підвищеної небезпеки, справ за позовами про відшкодування шкоди,
завданої таким джерелом, в судах
України – катма, в той час як у багатьох зарубіжних країнах їх кількість має тенденцію до зростання.
Адвокат звернула увагу і на питання визначення розміру моральної
шкоди, торкнувшись перспектив
застосування наявних методик.
Р. Гревцова також розповіла
про електронну охорону здоров’я,
яка не обмежується електронною
медичною документацією, а передбачає також електронні реєстри,

«електронні рецепти», систему
підтримки прийняття клінічних
рішень, телемедицину, медичні інформаційні системи (різноманітні електронно-інформаційні
рішення – від запису пацієнтів на
прийом до виконання управлінських завдань), «мобільне здоров’я»,
систему управління знаннями з
охорони здоров’я тощо. Тож запровадження в Україні електронної охорони здоров’я потребує
вирішення низки управлінських
та правових питань. Ведуча майстер-класу наголосила на необхідності забезпечити ефективний
захист персональних даних та
сумісність медичних інформаційних систем України з МІС країн
ЄС, що є особливо актуальним з
огляду на положення Генерального Регламенту із захисту персональних даних, який набирає чинності 28 травня 2018 року.
Учасники майстер-класу домовилися про нові зустрічі та спільну
реалізацію проектів, зокрема щодо
підготовки неофіційного узагальнення судової практики у «медичних» справах, робота над яким ведеться Комітетом ААУ з медичного
і фармацевтичного права.

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «КОНФЛІКТ НА ДОНБАСІ:
ВИКЛИКИ, ЗАГРОЗИ І ЇХ ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ»
11 липня 2017 року в приміщенні Верховної Ради України відбувся Круглий стіл на тему: «Конфлікт
на Донбасі: виклики, загрози і їх
правове врегулювання», організований Асоціацією адвокатів України спільно з міжфракційним об’єднанням «Сприяння захисту прав і
соціальної реабілітації учасників
АТО», Всеукраїнською асоціацією
адміністративних суддів, Асоціацією податкових радників.
Під час круглого столу обговорювались правові виклики, породжені конфліктом на Донбасі, зокрема питання організації діяльності
судів та здійснення правосуддя в
умовах конфлікту, відновлення порушених прав та свобод, відшкодування збитків, завданих фізичним

та юридичним особам, а також державі та інші важливі проблеми.
З доповіддю на тему: «Воєнні
дії як форс-мажорні обставини та
правова підстава зміни основних
зобов’язань», виступила Ярош Зоя,
віце президент ААУ, адвокат, Керуючий партнер АК «Маршаллер
та партнери».
З доповіддю на тему: «Проблеми реалізації корпоративних прав
та здійснення управлінської діяльності суб’єктів господарювання в
зоні конфлікту», виступила Саєнко
Марина, адвокат, член Правління
ААУ, Керуючий партнер ЮК «Закон Перемоги».
За підсумками заходу підготовлено Резолюцію (можна ознайомитися на сайті www.uaa.org.ua).
№4 (27) липень – серпень 2017 р.
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ПАРТНЕРСТВО ЯК ФОРМУЛА УСПІХУ
Окрім того, партнерство є інструментом заохочення, тобто грає роль
«нагороди» за професійні досягнення та здобуті навички. Таким чином,
кожен співробітник юридичної компанії працює над своїми вміннями,
здобуває нові, професійно зростає
і розвивається професійно з однією
метою - стати партнером.

Світлана Мороз
Адвокат, керуючий партнер
ЮК Dictum
Колективістське, командне, соратницьке
ставлення до своїх досягнень
набагато більше наповнює змістом життя.
Тому що, чим більше ти ділишся,
тим більше тобі повертається.

Відповідь на питання
про цінності партнерства
Алішера Бурхановича,
одного з 50 найвпливовіших
людей за версією журналу
Bloomberg Markets Magazine у 2013
Необхідність партнерства
Українські адвокати опинилися
в новій епосі. Епосі змін та викликів.
З одного боку, у зв’язку з євроінтеграцією України, розширюються
можливості та зникають кордони. З
іншого боку, ми маємо бути конкурентноздатними та вміло впоратися
з новими викликами.
Ми впевнені, що об’єднання зусиль адвокатів допоможе прийняти
нові виклики сьогодення.
Слідкуючи за сучасними тенденціями, ми маємо змогу виокремити два види партнерства:
• формальне і • неформальне.
Формальне партнерство
Формальне партнерство полягає
в створенні спільних бізнес-проек-
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Cергій ГУРЕВСЬКИЙ
Адвокат, керівник практики
безпеки бізнесу ЮК Dictum

тів, в тому числі і компаній.
На ринку українських юридичних послуг є досить популярним
формування в компаніях колективного управління безпосередньо
співробітниками. Наприклад, про
такий факт можуть свідчити назви
управлінських посад в юридичних
компаніях:
• партнер компанії;
• молодший партнер компанії;
• асоційований партнер компанії;
• керуючий партнер;
• партнер практики;
• молодший партнер практики;
• керівник практики;
• асоційований партнер практики;
• радник.
Як бачимо, посади в юридичних
компаніях спрямовані на встановлення партнерських відносин. На
нашу думку, такий феномен пов’язаний з намаганням засновників зміцнити компанію, підвищити рівень
мотивації співробітників, та підвищити кількість людей не тільки
відданих своїй справі, але й вірних
своїй компанії.
Адже, погодьтеся, співробітник,
який відноситься до компанії як
власник, та має мислення власника буде більш ефективно впливати на
компанію ніж найманий працівник.

Бюлетень Асоціації адвокатів України

Суть формального партнерства
Цікавим є той факт, що поняття «партнерство» прийшло до нас з
юридичних компаній країн англо-американської правової системи,
оскільки вони засновані на засадах
партнерства.
Здебільшого, в Україні з поняттям «партнерство” асоціюється безпосередньо з поняттям «юридичне
партнерство”, на відміну від англо-американської правової системи, де
поняття «партнерство» асоціюється
з рукостисканням.
Для англо-американської правової системи ритуал з рукостисканням
має історичне значення. Саме таким
чином раніше укладалися угоди.
Без договорів та підписів, лиш рукостискання було достатньо для дотримання сторонами домовленостей.
Ми впевнені, що в результаті
дружнього та добровільного партнерства можна досягти нових вершин, домогтися професійного та
особистісного зростання. Партнери
спільними зусиллями здійснюють
підприємницьку діяльність, отримують винагороду та розподіляють її між собою. Головне –
партнерство передбачає спільне
намагання досягти результату для
своєї компанії.
Передумови формального
партнерства
Звісно, що партнерство між колегами не виникає саме по собі. Необхідно згадати про передумови, які
беззаперечно повинні розглядатися
до укладення партнерського договору. Кожен досвідчений правник
може перерахувати цілу низку рис,
які можуть стати базисом для міцного та плодовитого партнерства. ОдАСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

нак, основних передумов є тільки 2.
Головною передумовою укладення партнерського договору є
здатність вступати в партнерські
відносини. Це означає, що правник може укладати партнерський
договір, тільки якщо він здатний
приймати на себе обов’язки та виконувати їх, самостійно та незалежно, може відповідати за себе і свої
вчинки. Потенційний партнер, також, повинен вміти сформулювати
особисті цілі (фінансові, професійні, соціальні тощо), мати здатність
до самоорганізації. Та більше того,
здатний приймати рішення, нести
відповідальність за свою команду та
за дії її учасників.
Наступною, але не менш важливою передумовою партнерства являється повна довіра між партнерами. Тільки при повній особистій та
професійній довірі можна досягти
взаєморозуміння, взаємної лояльності та відкрито окреслювати коло
очікувань та планів.
Якості партнера
Кожен з правників складає для
себе чек-лист навичок та умінь, які,
на його думку, повинні мати потенційні партнери. Спираючись на
наш особистий досвід, ми можемо
виділити наступні:
• готовність партнера бути «медіа» особистістю. Адже, «без присутності» в ЗМІ неможливе просування
власного бренду та бренду компанії;
• уміння залучити, привабити та
утримати клієнта. Адже, над роботою
залучення клієнта до компанії має
працювати кожен учасник команди,
в незалежності від його позиції;
• навики ведення переговорів з
клієнтом, вміння будувати стратегію
ведення його справи та здійснювати
повний контроль над виконанням
всіх запланованих дій;
• лідерські здібності, які передбачають самостійне прийняття рішень, вміння відповідати за
прийняті рішення, а також вміння
працювати з командою.
Переваги партнерства
Значна кількість компаній, слідуючи американському прикладу,

чітко розмежовують партнерів на
партнерів-власників, чиї доходи залежать від загального прибутку компанії і партнерів-невласників, які
мають дохід незалежно від прибутку
компанії, а також відсоток від прибутку тих проектів, які супроводжує.
Дохід партнерів-власників - це
залишок від прибутку компанії після сплати всіх витрат, включаючи
оплату праці співробітникам і виплату відсотків від прибутку проектів партнерам-невласникам. Даний
відсоток, також, може варіюватися
в залежності від ряду факторів: досвіду роботи, стажу роботи в даній
компанії, участь в проектах і т.д.
Переваги партнерства в юриспруденції важко переоцінити. Перш
за все, воно дає можливість розвиватися партнерам з подвійною швидкістю. Об’єднуючи зусилля, партнери
досягають набагато більшого рівня
розвитку як особистісного, так і професійного та управлінського.
Партнер - це член єдиної команди, яка грає на одному полі. Кожен
партнер приймає на себе частину
обов’язків та відповідальності. Сфера роботи партнера коригується
відповідно до його сильних сторін.
Таким чином, формується майже
непереможний апарат, який охоплює різні напрями юриспруденції.
Партнер - це не просто правник, це друг, з яким можна порадитися. Постійне спілкування з партнером-однодумцем приводить до
спільної творчості та захопленості
справою. Партнер - це розуміння
і підтримка навіть у найважчих
ситуаціях.
Партнер може стати джерелом
стратегічних ідей чи ключових компетенцій, які стануть конкурентною
перевагою компанії. Крім того, партнер - це взаємодопомога, стабільність та осередок впевненості при
досягненні поставлених цілей для
інших партнерів.
Партнерство як інструмент
допомоги клієнтам
• Не існує проблем, які не
можна вирішити. Як згадувалося
вище, сфера роботи партнера враховує тільки сильні його сторони.

Це означає, що до справи клієнта
з’являється можливість залучити
обізнаного та компетентного правника, що значно мінімізує можливість провалу або невирішеності
справи.
• Ефективність роботи. Партнер юридичної компанії не зосереджується на об’єднаних, не
пов’язаних між собою, справах.
Професіонал у сфері кримінального права не розглядає справи у
сфері сімейного чи адміністративного права. Підхід роботи у сфері
спеціалізації значно прискорює
вирішення справи та дає змогу добитися кращого результату.
• Економія часу. Звертаючись,
за послугами, до компанії заснованої на засадах партнерства, клієнту пропонують правника-про=
фесіонала, який має змогу досягти бажаного результату. Таким
чином, у клієнта не виникає необхідність витрачати час на пошуки
спеціаліста.
Неформальне партнерство
На нашу думку, за неформальним партнерством є значне майбутнє. Адвокати не можуть всі одночасно об’єднатися за певними
причинами - психологічними, амбіційними, фінансовими і т.д.. Однак,
адвокати можуть «товаришувати»
заради спільної мети – отримання
досвіду, навичок, знань, якісному та
кваліфікаційному обслуговуванню
клієнта.
Так, значної популярності набирають саме неформальні об’єднання адвокатів та правників – клуби,
партнерські гуртки, спільні проекти тощо. Наприклад, нами був створений гурт правників DictumClub,
що надає можливість його учасникам здобувати нові навички,
здійснювати обмін клієнтами, залучати відповідного спеціаліста на
аутсорсинг.
Ми переконані, що неформальні
об’єднання – це шлях до підвищення рівня якості надання правових
послуг, збільшення конкурентоздатності українських адвокатів та
забезпечення належного клієнтського сервісу.
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КОМІТЕТИ ААУ

КОМІТЕТИ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
Шановні колеги! Асоціація адвокатів України запрошує Вас долучитися до роботи комітетів ААУ структура яких наводиться нижче.
Більш детальна інформація про роботу комітетів на сайті ААУ: http://www.uaa.org.ua/
№

НАЗВА КОМІТЕТУ ААУ

1.

ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МАРКЕТИНГУ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.

ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

4.

ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА

5.

ВЗАЄМОВІДНОСИН З ІНОЗЕМНИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ ЮРИСТІВ, АДВОКАТАМИ

6.

СІМЕЙНОГО ПРАВА

7.

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

8.

З МІЖНАРОДНОГО АРБІТРАЖУ

9.

ТРУДОВОГО ПРАВА

10.

БАНКІВСЬКОГО ПРАВА

11.

ФІНАНСОВОГО ПРАВА

12.

МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА

13.

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

14.

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

15.

МИТНОГО ПРАВА

16.

ПОДАТКОВОГО ПРАВА

17.

З НЕРУХОМОСТІ ТА БУДІВНИЦТВА

18.

З ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

19.

ЗАХИСТУ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

20.

З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ
ЩОРІЧНИХ ФОРУМІВ ААУ НА 2017 РІК
Дата

Назва події

Місце проведення

27.10.2017 р.

ІI Фінансовий форум ААУ

м. Київ
Готель «Русь

17.11.2017 р.

ІI Судовий форум ААУ

м. Харків

24.11.2017 р.

Перший податковий форум ААУ

м. Київ
Business Center IQ

15.12.2017 р.

VII Щорічний форум ААУ з кримінального права та процесу

м. Київ
Готель «Русь
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АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

АНОНС ААУ

ЩОРІЧНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ
ПУБЛІЧНИЙ КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ - 2017»!
ААУ оголошує про початок
проведення Всеукраїнського незалежного публічного конкурсу
«Адвокат року - 2017»! Конкурс
проводиться щороку з метою підвищення ролі інституту адвокатури в
суспільстві та формування позитивної громадської думки про професію
адвоката. Основними принципами
Конкурсу є: відкритість, незалежність, публічність, неупередженість
та демократичність.
ПОЛОЖЕННЯ КОНКУРСУ
Звертаємо увагу, що в Конкурсі
можуть приймати участь адвокати,
які мають свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю,
стаж адвокатської діяльності яких не
менш ніж 3 роки. Участь у конкурсі
безкоштовна.
Конкурс складається з 2-х етапів:
on-line голосування та розгляд анкет
номінантів Конкурсною комісією.
Перед on-line голосуванням, конкурсна Комісія перевіряє відповідність анкетних даних вимогам до
учасників у Конкурсі. Після перевірки, номінанти розміщуються на сайті

www.uaa.org.ua для проведення online голосування.
На 2-му етапі конкурсна Комісія
обирає серед п’яти переможців
on-line голосування – номінантів
(адвокати фіналісти Конкурсу, що
набрали найбільше голосів за on-line
голосуванням) обирає одного переможця в кожній із запропонованих
практик за підсумками набраних
балів (рейтингове голосування).
АНКЕТА ДЛЯ УЧАСТІ
У КОНКУРСІ
Заповнену анкету просимо відправити на E-Mail: reiting@uaa.org.ua
Адвокат, який отримав звання
«АДВОКАТ РОКУ», публічно отримує приз (статуетка, кубок, тощо) та
грамоту на урочистому заході, присвяченому підсумкам Конкурсу.
Результати Конкурсу оголошуються на урочистому заході, присвяченому підсумкам Конкурсу «АДВОКАТ РОКУ».
Члени Конкурсної комісії:
1. Ярош З.В. - Голова Конкурсної
комісії
2. Богунов В.C. - ЗМІ «Закон і Біз-

нес» - заступник Голови Конкурсної
комісії
3. Блажівська Н.Є. – суддя Вищого адміністративного суду
4. Желтобрюх І.Л. - суддя Київського апеляційного адміністративного суду
5. Поліводський О.А. – член Правління ААУ
6. Пашинський М. М. – член Правління ААУ
7. Курило Ю.В. – член Правління
ААУ
8. Скляренко О.П. - член Правління ААУ
9. Гриценко І.С. - декан ЮФ КНУ
Т. Шевченка
Експерти:
Дмитрієва О.Л. - член Наглядової Ради ААУ
Костюченко О.Ю. – член Правління ААУ
Рачук О. О. – президент ААУ
Аттрайд І. О. - голова Секретаріату ААУ
Аксьонова А.Д. - виконавчий директор ААУ
Запрошуємо до участі!

№4 (27) липень – серпень 2017 р.

25

КМА ААУ

ЗАЯВА
ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ КЛУБУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
Прізвище, ім’я та
по-батькові заявника*_______________________________________________________________________________________________

Дата і місце народження* ___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Навчальний заклад, в якому Ви отримали
(отримуєте) вищу юридичну освіту
(назва та рік закінчення) ___________________________________________________________________________________________

Посада____________________________________________________________________________________________________________
Галузі права, в яких Ви спеціалізуєтесь
(або плануєте спеціалізуватися)______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Контактна поштова адреса*_________________________________________________________________________________________
вулиця				
будинок		
кв. (офіс)
__________________________________________________________________________________________________________________
місто						
поштовий індекс
Це моя

робоча адреса

Контактні телефони, телефакс
(вкажіть принаймні один номер)

домашня адреса

роб. +380 (_____) ____________________

моб. +380 (_____ )____________________

дом. +380 (_____ )________________________

факс +380 (_____)____________________

Електронна пошта_____________________________________________________________
Звідки Ви дізналися про ААУ?* ___________________________________________________________________________________
* Увага! Поля з цією позначкою повинні бути заповнені обов’язково!
Сплачую вступний внесок у розмірі:

300 грн.

Прошу прийняти мене до Клубу майбутніх адвокатів.
Після заповнення відправте заяву до Асоціації адвокатів України за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 02098,
або на e-mail: info@uaa.org.ua, або факсом (044) 553 7439. Телефон для довідок: (044) 491 69 71, www.uaa.org.ua
Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних ААУ за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 02098
Особистий підпис:__________________________________
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Дата:_____________________________

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

АНОНС ААУ

TAX&BUSINESS TALKS
Асоціація адвокатів України
запрошує вас на перший податковий форум Tax&Business Talks,
що відбудеться 24.11.2017 року в IQ
Business Center.
Ініціатором та генеральним
партнером заходу є компанія КМ
Партнери.
З Tax&Business Talks заходи Асоціації виходять на новий рівень:
• Новий формат заходу в вигляді
живої дискусії та ток-шоу.
• Орієнтованість форуму як на
юристів та адвокатів, так і на представників бізнесу.

• Спікери форуму готові до
серйозного та предметного діалогу!
Залишимо осторонь теоретизування на податкові теми. Tax&Business
Talks буде повністю присвячений
практичним проблемам – найактуальнішим «больовим точкам» у
сфері оподаткування, – та шляхам їх
вирішення.
• Провідні юристи, адвокати,
судді, податківці та представники інших державних органів, зупиняться
на важливих поточних проблемах у
податковій сфері. А найголовніше
– кожен виступ відбудеться в формі
дискусії з аудиторією та колегами, з

ілюстраціями через практичні кейси,
судову практику та власний досвід.
З детальною програмою заходу
можна ознайомитися за посиланням
http://taxbusinesstalks.tilda.ws/
Реєстрація тут:
http://www.uaa.org.ua/uploads2
/forum/registratsiya.pdf
За додатковою інформацією
щодо заходу звертайтесь, будь ласка,
до Секретаріату ААУ
за тел.: +38 067 501 56 10,
e-mail: attryde@uaa.org.ua.
Контактна особа – Ірина Аттрайд.
Чекаємо на вас!

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ПОСАДУ ГОЛОВИ
ЛЬВІВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ААУ
Асоціація адвокатів України
оголошує конкурс на посаду голови
Львівського відділення ВГО «Асоціація адвокатів України».
Якщо Ви маєте бажання заявити
про себе, реалізувати свої організаторські здібності – запрошуємо очолити регіональне відділення ААУ у

Львові. Висування кандидатів здійснюється виключно шляхом самовисування. Кандидат на відповідну
посаду повинен до надіслати на епошту: aksenova@uaa.org.ua наступну інформацію:
• Заяву на посаду;
• Мотиваційний лист;

• Автобіографію;
• Фотографію (jpeg);
• Презентацію з планом своєї подальшої роботи;
• Очікування від роботи в ААУ.
Будемо раді бачити Вас в команді
ААУ!
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ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником та подається разом із Заявою про вступ до засідання Правління Асоціації
адвокатів України.
Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів).
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає 50 грн.
Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО “Асоціація адвокатів України”
Поточний рахунок отримувача – 26001153697
Найменування установи банку – ПАТ “Райффайзен Банк Аваль”
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати
особисто.
Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php.
ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вид внеску

Розмір внеску, грн.

Вступний внесок

500.00

Щорічний внесок за рік членства

750.00

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.
Організації та маркетингу адвокатської діяльності
Інтелектуальної власності
Господарського права та процесу
Земельного та аграрного права
Взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатами
Сімейного права
Корпоративного права
З міжнародного арбітражу
Трудового права
Банківського права
Фінансового права
Медичного та фармацевтичного права
Кримінального права та процесу
Міжнародного права
Митного права
Податкового права
З нерухомості та будівництва
З юридичної освітньої політики
Захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності
З питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів
Звідки Ви дізналися про ААУ?* __________________________________________________________________________________
ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ:
ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків)

1 банківський переказ

1 он-лайн

Більш детальна інформація щодо роботи комітетів за посиланням: http://www.uaa.org.ua/about/komitety/
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АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПРОЕКТ ААУ

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ПРЕЗЕНТУЄ ДО ВАШОЇ
УВАГИ НОВИЙ ПРОЕКТ «КАТАЛОГ АДВОКАТА»
Участь у проекті ААУ «Каталог
адвоката» дає можливість кожній
особі знайти для себе професійного захисника-адвоката, а адвокату
показати свої знання та досвід, та
розширити коло своєї діяльності.
Адвокат, член ААУ, має можливість взяти участь у проекті заповнивши АНКЕТУ на сайті ААУ
після авторизації.
Детально ознайомитися з Положенням «Про Каталог адвокатів» можна на сайті ААУ:
www.uaa.org.ua.

Фото. Розмір не більше 100 КБ,

Прізвище ім’я по батькові – адвоката, члена ААУ
Прізвище
Ім’я
По батькові
№ свідоцтва на право заняття адвокатською дяльністю та орган, який видав
№
Орган видачі
Дата

в форматі .JPG 130*200 (ШхВ)

АНКЕТА

Стаж (досвід) роботи _____________________
Спеціалізація (галузі права, не більше 3-х)

1
1
1
1

Аграрне
Адміністративне
Банківське
Господарське

1
1
1
1

Кримінальне
Міжнародне
Медичне
Податкове

1
1
1
1

Сімейне
Трудове
Цивільне
інше

Форма здійснення адвокатської діяльності

1 Індивідуально

1 Адвокатське бюро

1 Адвокатське об’єднання

Контактна інформація (адреса, регіон)
тел.(факс)

вул.

e-mail

місто (смт., с.)
регіон (обл.)

Дані про оплату

1 он-лайн

1 через банк (№ квитанції та дата оплати)

Дата заповнення анкети___________________
Строк дії анкети – один рік з моменту оплати. Даю згоду на використання та обробку персональних даних.
Асоціація адвокатів України не несе відповідальності за інформацію, яку адвокат вказує в анкеті.
Дані анкети будуть активовані протягом 5 робочих днів з моменту оплати.
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ПАРТНЕРИ ААУ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ

ПАРТНЕР КМА ААУ

ПАРТНЕРИ КОМІТЕТУ ААУ

СОЛОДКИЙ ПАРТНЕР ААУ

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ААУ:
Генеральний медіа-партнер

Генеральний
інформаційно-правовий партнер:
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Ексклюзивний
Інтернет-партнер:

Бюлетень Асоціації адвокатів України

Аналітичний
медіа-партнер:

Медіа-партнер:

АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПАРТНЕРИ ААУ

Інформаційні партнери

Засновник:
ВГО «Асоціація
адвокатів України»
вул. Дніпровська Набережна, 3
тел.: +380 44 491-69-71,
факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua

«БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
№4 (27) липень – серпень 2017 р.
Відповідальний редактор
Ольга Дмитрієва
Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

Над випуском працювали:
Анна Аксьонова, Аліна Дрозд,
Віталій Мацелюх, Луїза Романадзе,
Олександр Сидоренко, Ірина
Лянна, Анастасія Глущенко,
Світлана Мороз, Cергій
Гуревський

Мета видання:
поширення юридичних,
адвокатських і наукових знань,
інформування про діяльність ААУ
та з правових питань
Періодичність: 6 разів на рік.
Статус видання: вітчизняне.
Сфера розповсюдження:
загальнодержавна, зарубіжна
www.uaa.org.ua:

Дизайнер: ФОП Вощикова І.С.
Друк: ООО «Арт Студія Друку»
Замовлення №3627,
наклад 400 екз.

31

