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Що спонукало Вас до ви-
бору професії адвоката?

Ще з дитинства я дуже різко ре-
агувала на будь-які прояви неспра-
ведливості, навіть спрямовані про-
ти сторонніх мені людей. Вже років 
в дванадцять я сказала батькам, що 
буду адвокатом, хоча на той час, на-
певно, не в повній мірі уявляла суть 
цієї професії. Але точно пам’ятаю, 
що професія адвокат асоціювала-
ся у мене із справедливістю та по-
рядком. Тож, з чотирнадцяти років 
почала приділяти особливу увагу 
праву та у шістнадцять вступила до 
Національної юридичної академії 
України імені Ярослава Мудрого, 
яка до того ж розташована в моє-
му рідному місті  Харкові.  І хоча я 
навчалася на прокурорському фа-
культеті, в органах прокуратури ні-
коли не працювала. А дев’ять  років 
тому пазли остаточно склалися – я 

отримала адвокатське свідоцтво. 
І зараз я усвідомлюю, що також 
утвердило мене у думці обрати 
саме адвокатуру – це свобода та не-
залежність у цій професії. Свобода 
та незалежність від впливу під час 
здійснення адвокатської діяльності, 
в процесі вибору варіантів поведін-
ки, при прийнятті рішень. При цьо-
му, свобода та незалежність нероз-
ривно пов’язані з надзвичайною 
відповідальністю за долі людей, яку 
несе адвокат. Розуміння готовності 
брати на себе таку відповідальність 
і стало тією відправною точкою під 
час обрання професії адвокат.

Професія «адвокат», на 
Ваш погляд, це?

Формально, адвокат – це особа, 
що стоїть на захисті прав людини. 
Проте, адвокат – це не просто про 
людину, яка знає закони та вміє 
складати документи. Це про широ-
кий кругозір, креативне мислен-
ня, гарні комунікативні навички, 
вміння вибудувати правильну для 
клієнта стратегію, сміливість у від-
стоюванні своєї позиції, готовність 
до стресових ситуацій. Професія 
адвокат надзвичайно відповідаль-
на. Вона вимагає рішучості, виваже-
ності, впевненості у собі, фаховості 
та досвіду. Нерідко адвокатам дово-
диться працювати в дуже складних 
умовах. В умовах тиску, а, інколи, на-
віть ризику. Разом з тим, як на мене, 
адвокат – це не просто професія, 
це стан душі. Це бажання постійно 
розвиватися і самовдосконалюва-

тися. Це стан, коли  ти з головою по-
ринаєш у проблему свого клієнта, 
і жадаєш перемоги не менше, ніж 
сам клієнт.

Чому саме кримінальна 
практика?

Так було не завжди. Перші роки 
моєї юридичної практики були 
пов’язані із господарськими, кор-
поративними та податковими спо-
рами, і лише згодом мене захопила 
кримінальна практика. Отриманий 
досвід та знання в цих сферах допо-
могли мені із повним розумінням 
працювати з матеріалами у кри-
мінальних провадженнях, які роз-
слідуються за підозрою у вчиненні 
особами так званих «білокомірце-
вих» злочинів.   

Для мене кримінальний про-
цес, особливо на стадії досудового 
розслідування, здається найбільш 
динамічним серед інших практик, 
та потребує швидких реакцій і пра-
вильних рішень. Тут немає права 
на помилку, занадто велика від-
повідальність, адже часто на кону 
стоїть свобода людини. Це тримає 
в постійному тонусі, і тому успіхи в 
захисті дуже драйвять.  Я не скажу, 
що робота на стадії судового роз-
гляду є менш цікавою, адже на цій 
стадії розгортаються справжні зма-
гання зі стороною обвинувачення, 
і результат буде залежати від того, 
наскільки прискіпливо адвокат 
розібрав докази «на молекули», в 
тому числі, зібрані на досудовому 
слідстві. Кримінальна практика – це 
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«АДВОКАТ – ЦЕ НЕ ПРОСТО ПРО ЛЮДИНУ,  
ЯКА ЗНАЄ ЗАКОНИ ТА ВМІЄ СКЛАДАТИ ДОКУМЕНТИ»

Ельвіра Лазаренко 
Адвокатка, партнерка 
АО «Barristers»
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СВОБОДА ТА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ В АДВОКАТСЬКІЙ ПРОФЕСІЇ В 
ПРОЦЕСІ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ ПОВЕДІНКИ, ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІ-
ШЕНЬ НЕРОЗРИВНО ПОВ’ЯЗАНІ З НАДЗВИЧАЙНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ ЗА ДОЛІ ЛЮДЕЙ, ЯКУ НЕСЕ АДВОКАТ.
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нелегко та надмірно відповідально,  
але це моя сфера, на всі 100%. 

За які справи Ви б ніколи 
не взялись?

Питання, яке, напевно, виникає 
у кожного адвоката на початку і 
протягом своєї діяльності. Мабуть, 
кожен адвокат має своє усвідом-
лення, здійснення захисту в яких ка-
тегоріях справ для нього є неприй-
нятним. Таке усвідомлення маю і я. 
В той же час, особу можуть звину-
вачувати у скоєнні самих страшних 
злочинів, а по факту особа може 
виявитися невинуватою у інкримі-
нованих їй правопорушеннях. Від-
так, по-перше,  не треба забувати 
про презумпцію невинуватості, а, 
по-друге, про те, що завдання ад-
воката – не домогтися будь-якими 
шляхами виправдання особи, а за-
безпечити дотримання прав особи 
під час перебігу всього процесу 
переслідування.

Дуже часто, особливо 
у гучних кримінальних 
справах окремі пред-

ставники суспільства ототожню-
ють адвоката і його клієнта. Чи 
стикалися Ви з такими проявами 
та як на це реагуєте?

Проблема ототожнення клієнта 
та адвоката в нашій країні є досить 
поширеною та пов’язана  в першу 
чергу з низьким рівнем правосвідо-
мості в суспільстві. Більш того, дане 
питання постійно свідомо чи не 
свідомо «підігрівається» органами, 
що здійснюють досудове розсліду-
вання або окремими ЗМІ. Нерідкі 
випадки, коли затримують особу, як 
приклад, за підозрою в отриманні 
неправомірної вигоди, і відразу на 
офіційному сайті або профілі у со-
ціальній мережі органу досудового 
розслідування в яскравих фарбах 
повідомляється, що затримано осо-
бу, яка підозрюється  в отриманні 
хабара. І так, хоча, як правило, на-
прикінці такого повідомлення буде 
примітка, що особа вважається 
невинуватою, поки її вину не буде 
встановлено вироком суду, який 
набрав законної сили, проте сама 
новина швидко поширюється різ-
номанітними ЗМІ, але вже в ствер-
джувальний формі. 

Очевидно, що після такої потуж-
ної інформаційної атаки в очах  су-
спільства вже сформований образ 
негідника та злочинця. Зрозуміло, 
що і адвокат, який приймає захист 
такої особи, автоматично рахується 
вселенським злом, і мало не пособ-
ником. Вважаю, потрібно реагувати 

спокійно, бо знаю, що люди ототож-
нюють адвокатів і їх клієнтів рівно 
до тих пір, поки їм самим не знадо-
биться допомога адвоката.

Вихід з цієї проблеми є – адек-
ватне висвітлення правоохорон- 
цями  новин щодо перебігу резо-
нансних справ, що буде переслі-
дувати за мету інформування гро-
мадськості, а не власний піар, та, 
звичайно,  підвищення правосвідо-
мості в суспільстві в цілому.

Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

На жаль, наразі можемо спосте-
рігати  розрізненість адвокатської 
спільноти, внутрішні чвари, подеку-
ди – випадки неетичної поведінки 
окремих представників професії, 
що, безумовно, підриває авторитет 
і престиж адвокатури. 

Я не знаю, якою буде адвокатура 
в майбутньому, але я знаю, якою я 
б хотіла її бачити – аполітичною, 
незалежною, вільною від будь-яко-
го тиску з  боку держави і окремих 
посадовців та вільною від таких 
представників адвокатської про-
фесії, що не слідують засадам адво-
катської діяльності, а фактично пра-
цюють «кур’єрами» між клієнтом та 
правоохоронцями чи суддями.  
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BARRISTERS
BARRISTERS – провідне адво-

катське об’єднання, що спеціалі-
зується на супроводженні склад-
них кейсів у сфері кримінального 
права і процесу, та  представлено  
амбітною, професійною і рішучою 
командою адвокатів нового поко-
ління зі свіжим поглядом, бездо-
ганним знанням закону та розу-
мінням потреб клієнтів:

 • Legal Awards 2020 в номіна-
ції «Юридична фірма року у сфері 

захисту бізнесу» за версією про-
фільного юридичного видання 
«Юридична практика»

• Legal Awards 2019 в номінації 
«Юридична фірма – прорив року 
 у кримінальній практиці» за вер-
сією профільного юридичного ви-
дання «Юридична практика»

• Міжнародні рейтинги «The Legal 
500 EMEA» 2020 у практиці «White-
collar crime», «Ukrainian Law Firms 
2020. A Handbook for Foreign Clients».

Спеціальний напрям із захисту 
бізнесу від рейдерства і вирішен-
ня приватно-правових спорів – 
Barristers Commercial.  

https://barristers.org.ua
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Відкрила захід Зоя Ярош, Пре-
зидентка ААУ, адвокатка, керу-
юча партнерка АО «Marshaller 
Group».

З вітальним словом онлайн ви-
ступила Ольга Дмитрієва, Голо-
ва Наглядової ради ААУ, керуюча 
партнерка Dmytrieva & Partners 
Law & Tax Firm, менторка проєк-
тів Law&Business Studio.

Перша сесія Tax&Business Talks – 
2020 A2B Forum, яку модерувала 
Анна Ігнатенко, партнерка ID 
Legal Group, була присвячена ви-
кликам в оподаткуванні 2021 року.

Участь в обговоренні взяли:
• Сергій Солодченко, в.о. Голо-

ви Державної фіскальної служби 

України, генерал-майор податко-
вої міліції, к.ю.н.;

• В’ячеслав Некрасов, експерт 
з фінансових розслідувань;

• Тетяна Острікова, Народна 
депутатка України VIII скликан-
ня, експертка з міжнародного 
оподаткування;

• Оксана Малихiна, заступни-
ця начальника ГУ ДПС у м. Києвi;

• Олег Добровольський, адво-
кат, член Правління ААУ, Голова 
комітету ААУ з податкового 
права, партнер ID Legal Group.

Під час першої сесії були розгля-
нуті наступні питання:

– Податкова міліція – Бюро еко-
номічної безпеки: від силового бло-

ку до аналітичної служби. Наскільки 
обґрунтована ініціатива створення? 
За та проти;

– Обґрунтованість створення 
Бюро економічної безпеки. Світо-
вий досвід;

– Амністія капіталу, нульова де-
кларація, загальне декларування. 
Навіщо та кому це більш потрібно?

Актуальні питання в оподатку-
ванні – тема другої сесії Tax&Business 

ВІДБУВСЯ TAX&BUSINESS TALKS - 2020 A2B FORUM 

У ПРИМІЩЕННІ IQ BUSINESS CENTER 20 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ 
ВІДБУВСЯ TAX&BUSINESS TALKS - 2020 A2B FORUM, НА ЯКОМУ 
ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, СУДДІ ТА АДВОКАТИ УКРА-

ЇНИ ОБГОВОРИЛИ  ПРОБЛЕМІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКО-
ВОЇ СЛУЖБИ, БЛОКУВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ, ТА ІНШІ ВАЖ-
ЛИВІ МОМЕНТИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА.
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– Міжнародні стандарти фінан-
сової звітності та проблематика 
обов’язкового аудиту;

– Актуальні тенденції оскаржен-
ня податкових перевірок та судова 
практика;

– Адміністративний арешт май-
на під час перевірки: міф або реаль-
ність?;

– Процедурні порушення та їх 
наслідки при проведенні контро-
люючими органами податкових 
перевірок;

Talks – 2020 A2B Forum, яку моде-
рував Олег Вдовичен, керуючий 
партнер АО «Вдовичен та парт-
нери», Голова Комітету ААУ з пи-
тань захисту бізнесу, активів та 
прав інвесторів.

Спікерами та експертами сесії  
виступили: 

• Лариса Антощук, aдвокат-
ка, старша менеджерка, керівни-
ця практики з вирішення подат-
кових спорів KPMG Ukraine;

• Юлія Федосюк, aдвокатка, 
партнерка практики податко-
вого та корпоративного права 
ASA GROUP;

• Андрій Бузницький, мене-
джер групи міжнародного опо-
даткування KPMG в Україні;

• Олена Жукова, адвокатка, 
керуюча партнерка групи компа-
ній «Сайвента Аудит»; 

• Ігор Крижановськийi, керую-
чий партнер юридичної компанії 
TEFFI Law Firm, Голова комітету 
ААУ FMCG & Reatil.

• Олег Дерлюк, керуючий 

партнер Stron Legal Services, Голо-
ва Комітету ААУ з IT права.

До спікерів приєдналась online 
Ольга Дмитрієва, керуюча парт-
нерка Dmytrieva & Partners Law & 
Tax Firm, Голова Наглядової ради 
ААУ, менторка Law&Business 
Studio, яка виступила на тему без-
податкової ліквідації нерезидент-
них компаній.

Також у рамках сесії були об-
говорені питання основних цілей 
у податкових спорах, фінансової 
відповідальності, впливу правил 
контрольованих іноземних ком-
паній на використання іноземних 
структур, точки перетину ТЦУ та KIK, 
актуальні тенденції оскарження по-
даткових перевірок.

Перевіркам, адміністратив-
ній та кримінальній практиці 
була присвячена остання сесія 
Tax&Business Talks – 2020 A2B 
Forum, яку модерував Роман За-
грія, адвокат, керуючий парт-
нер ЮК Pravo Garant.

Дискусійно були обговорені:
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– Від свідка до підозрюваного: 
як уникнути негативних результатів 
та обрати стратегію захисту для за-
сновника, керівника чи бухгалтера;

– Податкове порушення vs зло-
чин: процесуальні повноваження 
податківців та правоохоронців;

– Досудове врегулювання по-
даткових спорів або як оператив-
но захистити інтереси платника 
податків.

Спікерами сесії виступили:
• Андрій Валенко, юрист 

Amber Law Company;
• Костянтин Кобилянський, 

к.ю.н., суддя Окружного адміні-
стративного суду міста Києва;

• Антон Монаєнко, д.ю.н., про-
фесор, заслужений юрист Укра-
їни, член НКР при Верховному 
Суді, керівник Центру досліджен-
ня проблем адміністративної 
юстиції КРЦ Національної акаде-
мії правових наук України;

• Сергій Лисенко, адвокат, 
к.ю.н., засновник юридичної фір-
ми Gracers Law Firm;

• Ганна Щеннікова, адвокатка, 
керівниця кримінальної практи-
ки ЮФ «Горецький & Партнери»;

• Юлія Михайлюк, інспекторка 
Ради бізнес-омбудсмена.

Серед експертів: 
• Зоя Ярош, Президентка 

ВГО «Асоціація адвокатів Укра-
їни», керуюча партнерка АО 
«Marshaller Group»;

• Антон Поляничко, Голова на-
укової ради Асоціації податкових 
радників.

Окрема подяка Генеральному 
партнеру заходу – ID Legal Group, 
в особі керуючого партнера Оле-
га Добровольського.

Партнерам: АО «Вдовичен 
та партнери», в особі керуючо-
го партнера Олега Вдовичена; 
ЮК Pravo Garant, в особі керую-
чого партнера Романа Загрії; 
АО «Дмитрієва та партнери», в 
особі керуючої партнерки Оль-
ги Дмитрієвої; Gracers Law Firm, 
в особі керуючого партнера 

Сергія Лисенка; ЮФ «Горецький 
& Партнери», в особі Олега Го-
рецького; TEFFI Law Firm, в особі 
керуючого партнера Ігоря Кри-
жановського; ASA Group, в осо-
бі керуючого партнера Євгена 
Арюхова; Stron Legal Services, в 
особі керуючого партнера Оле-
га Дерлюка.

Асоціація адвокатів України дя-
кує всім, хто брав участь у заході за 
жваву дискусію, а спонсорам – за 
сприяння у проведенні Форуму, 
представникам ЗМІ та інформацій-
ним партнерам – за співпрацю та 
підтримку заходу. 

Приєднуйтесь до офіційного 
телеграм-каналу ААУ та не пропу-
стіть нові події:
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ЯК ЗБЕРЕГТИ СВОГО «МАМОНТА» ВІД РЕЙДЕРІВ?

Скільки середньостатистич-
ний бізнесмен приділяє ува-
ги захисту свого бізнесу? А як 
щодо виділення на це додатко-
вого бюджету? 

Відповідь на обидва запитан-
ня насправді сумна: мало хто дбає 
про захист своїх активів. Більше 
того, в період кризи спершу ско-
рочуються витрати на безпеку біз-
несу (якщо на це взагалі виділяли-
ся хоч якісь кошти).

Останнім часом довелося спіл-
куватися із багатьма підприємця-
ми, які розпочинають свою справу 
та залучають інвестиції в значному 
розмірі. Їх бізнес-план, фінансо-
ві прогнози та стратегія розвитку 
більш ніж достойна, але захисту 
від зовнішніх загроз немає взагалі. 
У одній справі буквально через пів 
року від початку функціонування 
компанії, «розпочалося» кримі-
нальне провадження і перші викли-
ки до правоохоронців «на каву».

Так чого ж боятися, якщо 
бізнес законний, контрагенти 
перевірені, усе «по-білому»?

Перший кейс. 
Рейдернули по-чорному
Більш як рік ми супроводжу-

ємо клієнта, якого рейдернули 
по-чорному. Що це означає? Весь 
його бізнес, розмір якого складає 
щонайменше 173 мільйони гри-
вень, одного дня вибув із його 
власності та перейшов невідомим 
людям. В реєстрах одним махом 
змінено засновника та директо-
ра, місце розташування компанії. 
Реєстраційні дії проводилися без 
жодного правовстановлюючого 
документу. Згодом, копії підро-
блених договорів, актів та прото-
колів почали з’являтися в руках 
опонентів. 

Відбитися вдалося досить 
швидко. Менш, ніж за два тижні усі 
протиправні реєстраційні дії були 
скасовані.

Не встигли ми видихнути як 
рейдери реалізували нову схему. 
За два дні проведено нові регдії 
по зміні засновника на Кіпрську 
компанію-нерезидента, а за цим 
послідувала і зміна керівника ком-
панії. Ми не змушували опонентів 
довго чекати та одразу ж зверну-
лися в Офіс протидії рейдерству 
Міністерства юстиції України. 

Декілька днів підготовки доз-
волили нам виявити не менше де-
сятка грубих порушень, що є безу-
мовною підставою для скасування 
реєстраційних дій. Ми з’ясували, 
що реєстраційні дії здійснені в 
неробочий час, а саме після 20:00 
години, документи щодо компанії 
нерезидента оформлені із груби-
ми порушеннями законодавства, 
більше того, реєстр містив низку 

заборон на проведення реєстра-
ційних дій, які реєстратором про-
ігноровано.

В результаті, за 10 днів із про-
типравних реєстраційних дій за-
лишилася лише згадка.

Другий кейс. 
Аграрні рейдери
Не менш «свіжою» здобиччю 

рейдерів стали 47!!! підприємств, 
серед яких три агрогосподарства 
Полтавщини, яких ми почали кон-
сультувати з перших ж годин захо-
плення. 

План у рейдерів був наступ-
ний. Мін’юст оголосив, що з 5 по 
16 серпня не працюватиме Єди-
ний державний реєстр юридич-
них осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань 
. У цей період дані переносили зі 
старого реєстру до нового. Тому 
реєстратори не мали в цей час до-
ступу до ЄДР. 

Рейдери внесли протиправні 
зміни в реєстр фактично за один 
день до його відключення для 
ремонтних робіт. Реєстраційні 
дії охоплювали собою зміну за-
сновників та керівництво компа-
нії і метою цього було виграти час 
для виводу майна, переукладен-
ня договорів оренди землі, збір 
урожаю.

Подані скарги в Мін’юст мо-
ментально знайшли свій відклик 
і реєстраційні дії, що проведені 
із очевидними, грубими пору-
шеннями законодавства, були 
скасовані.

Ми не в кам’яному віці, 
коли за допомогою палки мож-
на було захистити поваленого 
мамонта.

Якщо вам вдалося повалити 
свого «мамонта», потрібно бути 

Станіслав Борис
Адвокат, керівник практики 
безпеки бізнесу, радник  
АО «Юскутум» 
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готовим відбиватися від «халяв-
щиків». А такими в сучасному 
світі є рейдери. Рейдером може 
виступати вірний компаньйон, 
процвітаючий конкурент в бізне-
сі, а нерідко і незнайомі люди із 
нестримним бажанням нажитися 
як в старі добрі 90-ті. 

Я скажу, можливо, очевидну 
річ. Рейдерство - це також бізнес. 
Рейдернути те чи інше підприєм-
ство має свою вартість, план по 
реалізації, ризики, фактичні та 
економічні наслідки. 

Спробуємо відокремити 5 
основних питань, які повинен 
задати собі кожен бізнесмен.

• З ким я працюю?
Зупинитися і роззирнутися 

довкола - завжди хороша ідея. Не 
можна допускати концентрацію 
управління компанією однією лю-
диною. Усі активи в одному коши-
ку легко розчавити, розділіть їх на 
декілька потоків, робочих місць, 
ТОВок. Слабким місцем завжди 
є люди, а тому чудовою ідеєю є 
запровадження систем внутріш-
нього контролю та комплаєнсу, 
а у випадку наявності внутрішніх 
сигналів – проведення Internal 

corporate investigation (внутріш-
нього розслідування). 

Спостерігайте за контраген-
тами, кримінальне провадження 
щодо них може стати причиною 
обшуку у вас. Не зводьте ока із 
конкурентів, вони можуть отри-
мати перевагу на ринку не лише 
концептуально новим рішенням, 
а й просто нашкодивши вам. 

• Що я зробив для захисту 
своєї компанії?

Встановити броньовані двері 
та сигналізацію в офіс - чудово, 
але не достатньо. Для контролю 
змін у реєстрах сьогодні існує ці-
лий перелік інтернет-ресурсів, які 
дозволяють отримувати повідом-
лення про зміни у них (Youcontrol, 
Opendatabot, смс-маяк). 

А ще - структурування; чітко 
прописана система відповідаль-
ності; цифрування якомога біль-
шої кількості інформації; належне 
оформлення, облік та захист не-
рухомості й активів; охорона ком-
панії професійною охоронною 
фірмою; підготовлений персонал, 
а особливо топ-менеджмент.

• А що з моїми документами?
Поверніться до моменту фор-

мування установчих документів 
компанії. Можливо, через надзви-

чайно піднесений емоційний стан 
під час створення бізнесу, партне-
ри забули передбачити превен-
тивні заходи захисту, умисно чи з 
необережності допустили неточ-
ності чи слабкі місця. Це, в свою 
чергу, стає причиною того, що в 
подальшому доводиться повер-
тати своє підприємство від іншого 
власника. 

• Я йду в ногу з часом?
Кіпи старих запилених доку-

ментів в офісі слід забрати, від-
сортувати, знищити. Чим більше 
інформації оцифровано та знахо-
дяться на хмарних сховищах, тим 
краще. Не зайвими будуть новіт-
ні системи захисту інформації та 
комп’ютерної техніки від шкідли-
вих та шпигунських програм. 

• Кому зателефонувати?
Зазирніть у свою телефонну 

книгу контактів. Б’юся об заклад 
там є лікар, перукар та автослю-
сар, а адвокат із спеціалізацією у 
захисті бізнесу є? 

Насправді таких питань можна 
задати значно більше, а кількість 
відповідей на них складно і полі-
чити. Однак еволюціонувати по-
трібно якомога швидше, інакше 
можна залишитися голодним. 

19 жовтня 2020 року ство-
рено Громадську раду при Дер-
жавній митній службі України. До 
складу Громадської ради обра-
но представника Асоціації адво-
катів України – Германа Таслі-
цького, адвоката, керуючого 
партнера групи компаній Delta 
International Services, Голову Ко-
мітету ААУ з митного права.

Вітаємо Германа Ігоровича з 
обранням! Бажаємо конструктив-
ної роботи, невичерпних сил та 
успіхів в усіх починаннях!  

ПРИЗНАЧЕННЯ
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ДИСКУСІЙНІСТЬ МЕЖ ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ РІШЕНЬ ЄСПЛ. 
КОПІЮВАЛЬНО-АБСТРАКТНИЙ ПІДХІД ЯК ПРОБЛЕМА 

НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ

І. Вступні зауваження
В світлі реформ останнього 

десятиліття, сьогодні як ніколи 
маємо дворівневу систему захи-
сту людських прав в Європі: кон-
венційний, у першу чергу в особі 
Європейського суду з прав люди-
ни, та національний рівень. При-
чому, взаємодія та синергія між 
національним і наднаціональним 
рівнем сьогодні важлива як ніко-
ли, чому яскравим прикладом є 
сумнозвісна справа «Burmych and 
others v. Ukraine».

Безумовно, святкуючи 70-літ-
тя набуття чинності Європейської 
конвенції про захист прав та осно-
воположних свобод людини, має-

мо пам’ятати, що держава Україна 
й її національні органи, робить 
лише перші кроки на шляху утвер-
дження й захисту людських прав. 
І питання не лише в тому, що для 
України Конвенція набула чинно-
сті лише в вересні 1997 року. Пи-
тання, швидше в тому, що в Україні 
десятиліттями діяла так звана «ра-
дянська правова культура», яка 
нажаль має багато суттєвих від-
мінностей з європейськими демо-
кратичними цінностями.

Однак, хоча Україні відомі вда-
лі приклади імплементації рішень 
ЄСПЛ в національну правову ма-
терію. Наприклад, зміна порядку 
формування дисциплінарного 
суддівського органу, як і конкрети-
зація підстав і процедури притяг-
нення суддів до дисциплінарної 
відповідальності – після рішення 
«Oleksandr Volkov v. Ukraine». Чи, 
інший приклад, «Zelenchuk and 
Tsytsyura v. Ukraine» – де мова йде 
про непропорційне обмеження 
права власності в контексті аб-
солютного мораторію на продаж 
землі сільськогосподарського 
призначення в Україні тощо.

Проте всі ці яскраві позитивні 
приклади стосуються більше ре-
акції Парламенту, себто законо-
давчих змін, викликаних певними 
рішеннями ЄСПЛ. Тобто, реакції, 
яка відбувається на національно-
му рівні виключно на політичному 
рівні.

Однак, насправді, основним 
фронтом взаємодії в захисті кон-
венційних прав на національному 

рівні, за загальним правилом, ма-
ють виступати національні суди. 
Адже, в першу чергу, саме на суди 
покладається обов’язок ствер-
дження конвенційних прав і сво-
бод. Проте на рівні національного 
судочинства ситуація, на жаль, не 
має таких вдалих прикладів імпле-
ментації (застосування) окремих 
рішень ЄСПЛ. І питань тут, на мій 
погляд, не тільки та не стільки 
в певному ігноруванні судових 
рішень («Burmych and others v. 
Ukraine»), скільки в певній него-
товності національних судів і суд-
дів вийти в роботі з джерелами 
права, за межі вузько норматив-
ного підходу, про що детальніше 
нижче.

ІІ. Дискусійність меж преце-
дентності рішень ЄСПЛ

Чи є рішення Європейсько-
го суду з прав людини судовими 
«прецедентами» як для ЄСПЛ, так 
і для національних судів? Питан-
ня непросте. Наприклад, в світлі 
розвитку конвенційних положень 
і методології слідування своїм рі-
шенням, підхід ЄСПЛ ближчий до 
«м’якого прецеденту», ніж до кла-
сичної доктрини «слідування за 
своїм рішенням»1. 

Аналогічно, якщо національні 
суди мають враховувати практику 
ЄСПЛ, то у випадку невідповідно-
сті між національним правом і рі-
шенням ЄСПЛ, якого рівня суд має 
право відійти від національного 
закону на користь рішення ЄСПЛ 
– Верховний (Конституційний) 

Валерій Буняк 
Керуючий партнер АО Bsb 
partners, голова Комітету ААУ 
з міжнародного захисту прав 
людини

1 Дивись наприклад: L. Wildhaber. The European court of human rights: The past, the present, 
the future. American university International Law Review (Volume 22 (Issue 4), article 2).
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чи будь-якого рівня? Наприклад, 
духом поваги до національної 
правової системи Сполученого 
Королівства Англії й Уельсу про-
никнуте рішення Апеляційного та 
Верховного Суду в справі «Leeds 
City Council v. Price and others and 
others [2005]». 

Проте, в жодному випадку, по-
вертаючись до теми даної дуску-
сії, мова не йде про допустимість 
ігнорування національними су-
дами практики ЄСПЛ, як це може 
здатися окремим авторам в Укра-
їні2. Так само, не йдеться й про 
обмеженість національних судів 
виключно рішення ЄСПЛ проти 
відповідної держави.

Але необхідність пошуку на-
ціонального шляху в застосуван-
ні національними судами рішень 
ЄСПЛ є явно необхідним кроком, 
як для України, так і для інших 
держав – членів Ради Європи. 
Свідченням чого, тобто пошуку 
нових форм взаємодії «ЄСПЛ – 
вищі національні суди», видаєть-
ся в тому числі, набуття чинності 
Протоколу №14 до Європейської 
конвенції з прав людини, яким 
передбачається право національ-
ного верховного суду ініціювати 
консультативне  звернення до 
ЄСПЛ, у випадку якщо національ-
ний суд вбачає можливу невід-
повідність між нормою закону й 
практикою ЄСПЛ.

ІІІ. Копіювально-абстрак-
тний підхід до рішень ЄСПЛ на-
ціональних судів

Довгий час єдиним джерелом 
права для національних судів на 
території України визнавалося по-
ложення закону або ж роз’яснен-
ня положень відповідного закону 
пленуму Верховного Суду. Жод-

них інших джерел права в радян-
ські часи для суду не визнавалося.

Відповідно, підлаштування 
норми закону під відповідні ре-
альні відносини осіб є звичною 
практикою національних судів. 
У той же час, введення до націо-
нальної правової системи інших 
джерел прав, крім закону, як то 
договір, звичаї ділового обігу й 
аналогія права (ст. 6, 7, 8 ЦК Укра-
їни) чи з 2017 року – практики 
Верховного Суду – згідно відпо-
відних процесуальних кодексів, 
не можуть одномоментно зміни-
ти ситуацію, мислення й освітній 
бекграунд українських юристів. 
Зокрема, в контексті складності 
застосування для національних 
судів навіть практики національ-
ного Верховного Суду, у справі ав-
тора №826/5331/18 лише Велика 
Палата Верховного Суду врахува-
ла доводи автора про відмінності 
ситуацій в зазначеній справі та 
справі №686/23317/13-а і визнала, 
що адвокатський запит до органу 
державної влади про надання пу-
блічної інформації – це за загаль-
ним правилом публічно-правові 
відносини, спір в яких має вирішу-
ватися в порядку адміністратив-
ного судочинства. Адже у справі 
№686/23317/13-а мова йшла про 
специфічний випадок – контроль 
за виконанням набувшого закон-
ної сили рішення суду в цивільній 
справі, що вказувало на необхід-
ність вирішення відповідних пи-
тань в порядку цивільного судо-
чинства. У той же час, міркування 
Верховного Суду про можливість 
направлення адвокатського запи-
ту до приватних осіб як елемент 
obiter dictum судового рішення 
було визнано останнім лише Ве-
ликою Палатою Верховного Суду, 

що вказує на існування системної 
проблеми вірного застосуван-
ня судами практики Верховного 
Суду.

Аналогічно, хоча ст. 17 Закону 
України «Про виконання рішень та 
застосування практики Європей-
ського суду з прав людини» й від-
носить рішення ЄСПЛ до джерела 
права в Україні. Насправді, сприй-
няття рішень ЄСПЛ нарівні/поряд 
з нормою закону національними 
судами при вирішенні спорів, на 
мій погляд, не відбувається.

Хоча останнім часом націо-
нальні суди широко, можна навіть 
сказати обов’язково, посилаються 
на рішення ЄСПЛ в мотивуваль-
ній частині своїх рішень, домінує 
швидше абстрактно-копіювальне 
копіювальне цитування певних 
уривків з рішень ЄСПЛ. Причому 
таке цитування відбувається не 
завжди до теми, наприклад роз-
повсюдженим є випадок, коли 
обгрунтовуючи взяття людини під 
варту, слідчий суддя посилається 
на рішення ЄСПЛ, в якому ЄСПЛ 
визнано грубе порушення дер-
жавою права людини на особисту 
свободу. Зокрема, є посилання на 
рішення ЄСПЛ «Ladent v. Poland» 
або «Kharchenko v. Ukraine», хоча 
в зазначених рішеннях арешт 
навпаки визнано таким, що по-
рушує Конвенцію. При тому, що 
прикладом наявності обгрунтова-
них ризиків протидії правосуддю 
за ст. 5 Конвенції є рішення ЄСПЛ 
«Titarenko v. Ukraine».

Маємо визнати, що копіюван-
ня методичних рекомендацій з 
практики ЄСПЛ або абстракте 
посилання на відповідні рішення 
ЄСПЛ не можна вважати застосу-
ванням рішень ЄСПЛ національ-
ними судами.

2  Дивись Ю. Попов: «Рішення Європейського суду з прав людини як переконливий прецедент: досвід Англії й України». Критика такого 
підходу викладена, наприклад, у статті М. Магрело: «Прецедент, який не зобов’язує: деякі аспекти сутності рішень ЄСПЛ в правовій 
системі континентального права».
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Звичайно, проблема неадапто-
ваності певних правил і стандар-
тів, які переносяться в Україні до 
національних законів, характер-
на не тільки для практики суддів. 
Аналогічна, до прикладу, ситуація 
з «контролем за вчиненням злочи-
ну» – справа ЄСПЛ «Ramanauskas 
v lithuania» й багато інших справ 
ЄСПЛ. Адже на національному 
рівні (слідчих, детективів, проку-
рорів) превалює думка про до-
статність у такому випадку лише 
«законної мети». Однак лише «за-
конна мета» – це «мета виправдо-
вує засоби», відбиток іншого явно 
недемократичного нашарування 
нашої культури. Яскравим свід-
ченням такого підходу видається 
ухвала ЄСПЛ від 06 липня 2020 
року, якою в порядку ст. 4 Прото-
колу №6 до Угоди про привілеї й 
імунітет Ради Європи відмовлено 
в поданні держави Україна в особі 
відповідних компетентних орга-
нів про зняття імунітету. 

ІV. Шляхи до зміни парадигми
Відповідно, саме зміна мето-

дологічних підходів, наповнення 
їх сутнісними характеристиками, 
видається необхідним в перехо-
дів від віри в європейські цінності 
до стану дотримання мінімальних 
європейських конвенційних стан-
дартів. Особливо, стосовно окре-
мих аспектів практики національ-
них судів.

Зокрема, на мій погляд чи не 
найслабшим місцем в практиці 
національних судів автору вида-
ється застосування «принципу 
пропорційності» – одного з на-
ріжних каменів в системі гарантії 
низки конвенційних прав. Відпо-
відно, перехід від абстрактного 
цитування рішень ЄСПЛ до дійсно 
наповнення мотивувальної ча-
стини судового рішення списком 
приватних і публічних інтересів, 

стосовно яких ведеться спір, за-
значенням наслідків вирішення 
судового спору для них і відповід-
но, підсумковим зваженням, чому 
судом надається перевага одному 
інтересу над іншим – видається 
новим кроком до розвитку право-
вої культури України.

Наголошу, мова не йде про 
складні випадки співставлення 
прецедентного права ЄСПЛ, тоб-
то якесь складне правове питан-
ня. Адже питання співвідношення 
екологічних прав і права приват-
ної власності – дійсно складне 
правове питання.

Говориться про очевидні й од-
нозначні речі, які просто не здій-
снюються в правозастосуванні 
на національному рівні. До при-
кладу, в справі №826/1572/18 про 
анулювання деревообробному 
заводу дозволу на викиди в ат-
мосферне повітря, як суд першого 
рівня, так і Верховний Суд в сво-
їх рішеннях взагалі не висвітлили 
питання пропорційності такого 
серйозного заходу, яким було 
повністю зупинено діяльність тру-
дового колективу в двісті чоловік.

Причому, на мій погляд, осново-
положну роль в цьому складному й 
новому для національних суддів 
процесі, має відігравати Верховний 
Суд. Адже саме вищий суд в систе-
мі національних судів України має 
задавати тон правовій культурі в 
судовій гілці влади України. 

Важливе місце в процесі роз-
витку права в Україні мають, без-
умовно відігравати й адвокати 
– особи, якім держава Україна 
дарувала монополію на захист і 
представництво інтересів фізич-
них і юридичних осіб в судах.

Адже адвокати, на моє пере-
конання, також мають не просто 
посилатися на певні рішення, в 
тому числі рішення ЄСПЛ, але й 
доступно та конкретно до обста-

вин справи наводити коректне 
цитування з них. Адже саме тако-
го підходу представника сторони 
вимагає принцип змагальності су-
дового процесу. 

Успішною спробою такого 
підходу автору видається його 
справа №761/6615/16-к, в якій рі-
шення ЄСПЛ «CLIFT v. THE UNITED 
KINGDOM» від 22/11/2010 року 
щодо неоднакового ставлення 
(дискримінації) ув’язнених, що ві-
дображалось у проходженні різ-
ної процедури застосуванні поло-
жень дострокового звільнення в 
залежності від строку призначе-
ного ним покарання (більше або 
менше п’ятнадцяти років позбав-
лення волі) було перенесено на 
український грунт. Зокрема, при об-
ліку строків позбавлення волі осо-
бі, яка утримувалася в слідчому ізо-
ляторі Російської Федерації й була 
передана на Україну для виконан-
ня вироку суду РФ, національним 
судом було застосовано положен-
ня пункту  «в» абзацу четвертого  
ч. 5 ст. 72 КК України (у редакції За-
кону № 838-VIII від 26.11.2015) та 
включено у строк попереднього 
ув’язнення строк тримання особи 
під вартою з розрахунку один день 
тримання під вартою за два дві 
позбавлення волі. 

Перехід від політичного до пра-
возастосовчого слідування Кон-
венції автору видається особливо 
важливим в державі Україна. Спо-
діваюся, що досягши моменту, коли 
національні юристи прагнуть євро-
пейських цінностей і активно поси-
лаються на судові рішення ЄСПЛ. 
Моменту, який має свою зворотну 
сторону – розвиток схоластично-
го сприйняття рішень ЄСПЛ. Ми з 
часом, і спільними зусиллями юри-
дичної спільноти, досягнемо рівня 
змістовного врахування рішень 
ЄСПЛ як специфічного джерела 
права. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ 
КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ В УКРАЇНІ

З моменту запровадження в 
українському законодавстві ін-
ституту конституційної скарги 
минуло більше чотирьох років. 
Однак попри це на сьогодні його 
правове регулювання залишаєть-
ся недосконалим. Зокрема, більш 
детального законодавчого регла-
ментування потребують питання 
щодо визначення кола суб’єктів 
права на конституційну скаргу, 
функціонування забезпечуваль-
ного наказу тощо.

Стаття 55 Конституції України 
гарантує кожному право зверну-
тись із конституційною скаргою 
до Конституційного Суду Украї-
ни з підстав, установлених цією 
Конституцією, та у порядку, ви-
значеному законом. Такі підстави 
визначені у ст. 151-1 Основного 
Закону України, відповідно до 
якої Конституційний Суд України 
вирішує питання про відповід-

ність Конституції України (кон-
ституційність) закону України за 
конституційною скаргою особи, 
яка вважає, що застосований в 
остаточному судовому рішенні в її 
справі закон України суперечить 
Конституції України. Конституцій-
на скарга може бути подана в разі, 
якщо всі інші національні засоби 
юридичного захисту вичерпано.

Аналіз наведених правових 
норм дає підстави дійти висновку, 
що для звернення до Конституцій-
ного Суду України з конституцій-
ною скаргою необхідною є одно-
часна наявність таких умов:

• прийняття стосовно заявника 
остаточного судового рішення;

• застосування у вказаному ос-
таточному судовому рішенні зако-
ну України (а не підзаконного акту);

• суперечність такого закону 
(на думку скаржника) Конституції 
України;

• використання усіх інших на-
ціональних засобів юридичного 
захисту.

На перший погляд, законода-
вець досить чітко визначає умови 
для подання конституційної скар-
ги. Однак якщо проаналізувати 
вказані правові норми глибше, 
стає зрозумілим, що правове ре-
гулювання вказаного інституту не 
є досконалим. Зокрема, не зовсім 
вдалим видається формулювання 
норми, за якою звернення з кон-
ституційною скаргою можливе 
лише у разі наявності остаточного 
судового рішення у справі та піс-
ля використання всіх національ-
них засобів юридичного захисту. 
Очевидно, що у період з моменту 
ухвалення остаточного судово-
го рішення у справі до прийняття 
рішення Конституційним Судом 

України за результатами розгляду 
конституційної скарги остаточне 
судове рішення може бути вико-
нано. Водночас виконання такого 
рішення унеможливлює його по-
дальший перегляд за виключними 
обставинами. Так, відповідно до п. 
1 ч. 3 ст. 320 ГПК України, п. 1 ч. 5 
ст. 361 КАС України, п. 1 ч. 3 ст. 423 
ЦПК України підставами для пере-
гляду судових рішень у зв’язку з 
виключними обставинами є вста-
новлена Конституційним Судом 
України неконституційність (кон-
ституційність) закону, застосова-
ного (не застосованого) судом при 
вирішенні справи, якщо рішення 
суду ще не виконане. Тобто якщо 
судове рішення буде виконане, то 
відпаде необхідність звернення з 
конституційною скаргою до Кон-
ституційного Суду України (отри-
мання рішення щодо неконститу-
ційності закону), що свідчить про 
неефективність відповідних норм. 

Вказану проблему не вирі-
шує запровадження законодав-
цем «забезпечувального наказу», 
який може видавати Велика пала-
та Конституційного Суду України 
для забезпечення конституційної 
скарги. По-перше, забезпечуваль-
ний наказ може видаватися лише 
у виняткових випадках. При цьо-
му переліку таких випадків чин-
не законодавство не визначає. 
По-друге, підставою для забезпе-
чення конституційної скарги є не-
обхідність запобігти незворотнім 
наслідкам, що можуть настати у 
зв’язку з виконанням остаточного 
судового рішення. Проте поняття 
«незворотні наслідки» також є оці-
ночним, оскільки законодавець не 
визначає ні його дефініції, ні крите-
ріїв для визначення. 

Ніна Кучерук 
Адвокатка, керівниця практики 
судових спорів та арбітражу 
ЮК Jurimex
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Не можна залишити поза ува-
гою питання суб’єктів права на 
конституційну скаргу. На сьогод-
ні аналіз чинного законодавства 
у цій сфері свідчить про наяв-
ність внутрішньої неузгоджено-
сті Конституції України та Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України». Так, попри те, що Кон-
ституція України наділяє правом 
на звернення з конституційною 
скаргою кожну особу, законода-
вець у спеціальному законі зву-
жує перелік таких осіб. Зокрема, 
відповідно до ч. 1 ст. 56 Закону 
України «Про Конституційний 
Суд України» до суб’єктів права 
на конституційну скаргу не нале-
жать юридичні особи публічного 
права. Крім того, з встановлених 
ст. 55 зазначеного Закону вимог 
до конституційної скарги можна 
дійти висновку, що таким правом 
спеціальний закон також не на-
діляє осіб без статусу юридичної 
особи (наприклад, громадські 
об’єднання, які не є юридичними 
особами).

Також вбачається наявність 
неузгодженості з Конституцією 
України положення п. 6 ч. 2 ст. 55 
Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України», відповідно до 
якого у конституційній скарзі по-
винні зазначатися обґрунтування 
тверджень щодо неконституцій-
ності закону України (його окре-
мих положень) із зазначенням 
того, яке з гарантованих Консти-
туцією України прав людини, на 
думку суб’єкта права на конститу-
ційну скаргу, зазнало порушення 
внаслідок застосування закону. 
По-перше, Основний Закон Укра-
їни таких вимог (щодо зазначення 
порушення прав людини) не вста-
новлює. В деяких іноземних дер-
жавах наявність порушення пра-
ва особи є необхідною умовою 
для звернення з конституційною 

скаргою. Однак така умова ви-
значена на конституційному рівні 
(наприклад, у статті 79 Конститу-
ції Республіки Польща). Натомість 
Конституція України такої підста-
ви для подання конституційної 
скарги як наявність порушення 
прав людини не передбачає. Як 
зазначалося, Основний Закон 
пов’язує можливість подання 
конституційної скарги лише з су-
перечністю застосованого в су-
довій справі закону Конституції 
України. По-друге, незрозумілою 
є логіка законодавця при вста-
новленні необхідності обгрунту-
вання порушень прав людини у 
конституційних скаргах юридич-
них осіб. Натомість незазначення 
такого обгрунтування може бути 
підставою для відмови у відкрит-
ті конституційного провадження 
відповідно до ст. 62 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд 
України».

Одним з важливих питань є 
визначення предмету конститу-
ційної скарги. На сьогодні консти-
туційна скарга може подаватися 
лише з питань відповідності Кон-
ституції України законів України. 
Проте видається доцільним закрі-
плення положення щодо внесен-
ня конституційної скарги не тіль-
ки щодо законів, але і інших актів 
(Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів 
України тощо), оскільки рішення 
може бути прийнято не лише на 
основі норм закону, але і інших 
нормативно-правових актів. 

Слід зазначити, що запрова-
дивши конституційну скаргу, за-
конодавець одночасно позбавив 
громадян права звертатись за 
офіційним тлумаченням як Кон-
ституції, так і інших законів. Так, до 
внесення відповідних змін до Кон-
ституції України Законом України 
від 2 червня 2016 року № 1401-VIII 

кожний мав за визначених зако-
ном підстав можливість звернути-
сь за офіційним тлумаченням Кон-
ституції та інших законів України 
до Конституційного Суду України. 
І хоча такі зміни (щодо скасування 
права кожного на звернення за 
офіційним тлумаченням законів) 
визнані Конституційним Судом 
України конституційними, вида-
ється, що вони не відповідають ст. 
22 Конституції України, яка забо-
роняє звуження змісту та обсягу 
існуючих прав та свобод. При цьо-
му інститут конституційної скарги 
не замінює інституту офіційного 
тлумачення законів за звернен-
нями громадян, адже стосується 
лише питання їх конституційності, 
а не тлумачення.

Таким чином, можна зробити 
висновки, що законодавче зву-
ження кола суб’єктів звернення 
з конституційною скаргою, вста-
новлення не передбачених Кон-
ституцією України умов для її по-
дання, запровадження оціночних 
понять («незворотні наслідки», 
«виняткові випадки») не сприяє 
доступу осіб до конституційного 
правосуддя. Крім того, обов’яз-
кова наявність остаточного судо-
вого рішення як передумови для 
подання конституційної скарги у 
сукупності з відсутністю дієвого 
механізму винесення забезпечу-
вального наказу ставить під сум-
нів ефективність вказаного кон-
ституційного інституту у системі 
захисту прав особи. Подолати за-
значені проблеми можна шляхом 
внесення відповідних змін до 
конституційного законодавства 
(зокрема, в частині розширення 
суб’єктів звернення, удоскона-
лення вимог до конституційної 
скарги тощо) та процесуальних 
кодексів (щодо можливості пе-
регляду судових рішень у разі їх 
виконання). 
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Ми розпочали з найголовнішо-
го – зі стрес-тесту для юридичного 
бізнесу, викликаного карантином:

1) Що робить маркетинг, коли 
клієнт скорочує бюджети на юри-
дичні послуги?

2) Гроші vs лояльність: що має 
значення в часи невизначеності?

Модераторкою заходу висту-
пила Ольга Дмитрієва, ментор-
ка проєкту Law & Business Studio, 
керуюча партнерка Dmytrieva 
& Partners Law & Tax Firm, Голова 
Наглядової ради ААУ.

Експерти :
• Анастасія Глущенко, CEO та 

засновниця агентства страте-
гічного маркетингу Stasy Passion, 
Голова Комітету ААУ з марке-
тингу та розвитку бізнесу.

• Ірина Лук’янець, фахівчиня 

з PR-комунікацій та просування 
юридичних послуг ЮК L.I.GROUP.

• Сосіденко Оксана, директор-
ка з маркетингу ПЮА «Дубин-
ський і Ошарова.

Спікери:
• Оксана Миронько, керівниця 

департаменту комунікацій Єв-
ропейської Бізнес Асоціації

Тема - «Маркетингова стратегія 
компанії під час кризи».

• Олександр Липський, керів-
ник Медіа-центру компанії ЛІГА: 
ЗАКОН.

• Олексій Кравченко, за-
сновник Академії консалтингово-
го бізнесу, онлайн-продюсер та 
діджитал-технолог.

• Анастасія Жуліна, дирек-
торка з маркетингу та PR Юри-
дичної групи LCF. 

ВІДБУВСЯ ПЕРШИЙ LBS MARKETING TALKS

СТУДІЯ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ «LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS) 
24 ЛИСТОПАДА 2020 РОКУ ПРОВЕЛА В РЕЖИМІ ОНЛАЙН ПЕР-
ШИЙ LBS MARKETING TALKS.

Ми вже провели 3 заходи на по-
даткову тематику та отримали бага-
то позитивних відгуків від глядачів. 

26 листопада о 18.00, Студія 
права та бізнесу  (LBS) провела ве-

бінар  «Юридичні аспекти в прак-
тичній діяльності лікаря-онколо-
га» для компанії Доктор Реддіс. 

Спікером виступив Олександр 
Грішаков, медичний адвокат, 

юрист, керуючий партнер 
«Grishakov Law Company».  

ПРОЄКТ «ВІДВЕРТО ВІД ЕКСПЕРТА»

СТУДІЯ ПРАВА ТА БІЗНЕСУ «LAW & BUSINESS STUDIO» (LBS)  ЗА-
ПРОВАДИЛА ПРОЄКТ  «ВІДВЕРТО ВІД ЕКСПЕРТА», ДЕ ЕКСПЕРТИ 
ЮРИДИЧНИХ КОМПАНІЙ ОНЛАЙН ДАЮТЬ ВІДПОВІДІ БІЗНЕСУ 

НА РІЗНІ ПИТАННЯ  (ПОДАТКИ, БАНКІВСЬКА АБО МЕДИЧНА ТЕМАТИКА) LBS youtube-канал:
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ПРАКТИКА ПОДАТКОВИХ СПОРІВ

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА

ЗАХИСТ В ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНАХ

ПРОТИДІЯ ТА БОРОТЬБА З РЕЙДЕРСТВОМ

ЗА ПРАВА ТА ІНТЕРЕСИ

ВАШОГО БІЗНЕСУ!
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СТАТТЯ

НАЛЕЖНІСТЬ ТА ДОПУСТИМІСТЬ ДОКАЗІВ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Питання належності та допу-
стимості доказів в кримінальному 
провадженні є одним із головних 
питань, які є в кримінально-проце-
суальному праві. На підставі дока-
зової бази, яка зібрана під час досу-
дового розслідування ґрунтується 
обвинувачення у кримінальному 
провадженні. Тягар доказування 
вини в кримінальному проваджен-
ні покладений на орган досудового 
розслідування, оскільки згідно зі 
статтею ст. 62 Конституції України, 
якою визначене поняття презумп-
ції невинуватості (тобто особа вва-
жається невинуватою у вчиненні 
кримінального правопорушення і 
не може бути піддана кримінально-
му покаранню, доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і 
встановлено обвинувальним ви-
роком суду). Також у вищевказаній 
статті Конституції України зазна-
чено, що обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержа-

них незаконним шляхом, а також 
на припущеннях. Недопустимими є 
докази, отримані внаслідок істотно-
го порушення прав та свобод люди-
ни, гарантованих Конституцією та 
законами України, міжнародними 
договорами, згода на обов’язко-
вість яких надана Верховною Ра-
дою України, а також будь-які інші 
докази, здобуті завдяки інформації, 
отриманій внаслідок істотного по-
рушення прав та свобод людини.

При цьому, На практиці часто 
трапляються випадки, коли орган 
досудового розслідування під час 
проведення слідчих дії застосовує 
надмірну фізичну силу, в результаті 
чого особа отримує тілесні ушко-
дження різного ступеню. 

Суд зобов’язаний визнати істот-
ними такі порушення прав людини 
і основоположних свобод та визна-
ти докази неналежними, оскільки 
вони отримані внаслідок катуван-
ня, жорстокого, нелюдського або 
такого, що принижує гідність осо-
би, поводження або погрози засто-
сування такого поводження.

Також істотним порушенням 
прав і свобод людини є проведен-
ня слідчих дій без участі захисника, 
це що є порушенням права особи 
на захист, яке також передбачено 
Конституцією України. Бажано стат-
тю Конституції

Відповідно до статті 84 Кримі-
нального процесуального кодексу 
України (далі – КПК України) визна-
чає, що доказом в кримінальному 
провадженні, є фактичні дані, отри-
мані у передбаченому КПК України 
порядку, на підставі яких слідчий, 
прокурор, слідчий суддя і суд вста-
новлюють наявність чи відсутність 
фактів та обставин, що мають зна-
чення для кримінального прова-

дження та підлягають доказуванню. 
Звертаємо увагу, що саме КПК Укра-
їни регламентує отримання під час 
проведення досудового слідства 
доказів, на підставі яких в подаль-
шому буде ґрунтуватися підозра та 
обвинувачення.

Приклад: «Якщо під час об-
шуку співробітники правоохо-
ронного органу вилучають цілу 
купу документів за період, який 
не досліджується в кримінально-
му провадженні, то такі докази не 
будуть підґрунтям для формуван-
ня обвинувачення. Частіше за все 
вилучення документів, що не сто-
суються предмету доказування в 
кримінальному провадженні, від-
бувається з метою блокування фі-
нансово-господарської діяльності 
підприємства».

Поняття «належність доказів» 
визначається згідно зі статтею 85 
КПК України, та регламентує, що 
належними є докази, які прямо 
чи непрямо підтверджують існу-
вання чи відсутність обставин, що 
підлягають доказуванню у кримі-
нальному провадженні, та інших 
обставин, які мають значення для 
кримінального провадження, а та-
кож достовірність чи недостовір-
ність, можливість чи неможливість 
використання інших доказів. Доказ 
визнається допустимим, якщо він 
отриманий у порядку, встановле-
ному КПК України, про що зазначе-
но у статті 86 КПК України. 

Приклад: «Під час приватної бе-
сіди двох осіб Особа №1 проводить 
негласну аудіо- та відеофіксацію 
Особи №2. В подальшому Особа №1 
звертається до правоохоронного 
органу з метою внесення відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань на підставі вищевка-

Юрій Рожков 
Партнер, адвокат ЮК «Альянс 
Правових Сил»
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заних аудіо та відео матеріалів тому 
що вважає, що в діях Особи №1 є 
наявність складу кримінального 
правопорушення».

Наведені в прикладі аудіо та 
відео матеріали не можуть бути 
визнані належним та допустимим 
доказом, оскільки Особа №1 не має 
повноважень на проведення НСРД, 
які передбачені статтею 258 КПК 
України, а саме проведення аудіо-, 

відео контролю особи. Проводити 
НСРД можуть службові особи ор-
гану досудового розслідування на 
підставі ухвали слідчого судді.

Варто зазначити, що сторони 
кримінального провадження, по-
терпілий, представник юридичної 
особи, щодо якої здійснюється 
провадження, мають право під 
час судового розгляду подавати 
клопотання про визнання доказів 

недопустимими, а також наводи-
ти заперечення проти визнання 
доказів недопустимими. Вище-
вказані клопотання можна заяв-
ляти після визначення порядку 
судового розгляду на стадії «до-
слідження доказів».

Суд вирішує питання допусти-
мості доказів під час їх оцінки в 
нарадчій кімнаті під час ухвалення 
судового рішення. 

АО «ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ» 
розпочало свою діяльність ще у 
2005 році. Вже близько 15 років 
сенсом діяльності адвокатів об’єд-
нання є захист бізнесу, його збе-
реження та сприяння всебічному 
розвитку.

Засновником компанії є Олег 
Вдовичен – адвокат, керуючий 
партнер об’єднання, сертифікова-
ний експерт Національної асоціації 
адвокатів України, член Правління 
Асоціації адвокатів України, голова 
Комітету Асоціації адвокатів Украї-

ни з питань захисту бізнесу, активів 
та прав інвесторів, член Асоціації 
правників України.

АО «ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ» – 
це набір ключових практик та по-
слуг,  необхідних для вирішення 
більшості загальновідомих юридич-
них проблем бізнесу України. Для 
розв’язання вузькоспеціальних пи-
тань об’єднання за потреби залучає 
до співпраці колег з-поміж найкра-
щих спеціалістів українського юри-
дичного ринку. Об’єднання про-
понує клієнтам найефективніший 

шлях захисту та гарантує правову 
безпеку бізнесу 24 години на добу.

Основні практики:
• податкове право;
• корпоративне право;
• захист від рейдерства;
• кримінальне право;
• абонентське обслуговування
  бізнесу.

www.ov-partners.com 

ВДОВИЧЕН ТА ПАРТНЕРИ

Компанія «Дмитрієва та Парт-
нери» заснована в 1994 році. За цей 
час компанія здобула авторитет на 
ринку юридичних та бухгалтерських 
послуг як в Україні, так і за її межами.

Компанія надає комплексні по-
слуги для вирішення будь-яких 
юридичних, податкових, бухгалтер-
ських питань клієнтам з України та 
інших країн світу.

Керуючий партнер компанії 
«Дмитрієва та Партнери» Оль-
га Дмитрієва – адвокатка, Голова 
Наглядової ради Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація 
адвокатів України», Голова Вищої 
ревізійної комісії адвокатури Укра-
їни, арбітр Ризького міжнародного 

комерційного суду, член Громад-
ської ради при Антимонопольному 
комітеті України. Визнана провід-
ним юристом в сфері міжнародного 
та корпоративного права, а також 
інвестиційних проєктів.

Основні практики:
• Банківський супровід
• Зовнішньоекономічна діяльність
• Інвестиції й валютне регулювання
• Корпоративне право
• Міжнародний корпоративний сервіс
• Податкове право
• Судова практика
• Сompliance

Наша компанія прагне надавати 
найбільш ефективні послуги своїм 
клієнтам. Ми віддаємо перевагу ро-

боті на постійній основі, що дозво-
ляє повністю аналізувати діяльність 
клієнта й комплексно підходити до 
вирішення питань.

Висока якість послуг, численні 
зв’язки фірми, винятковий профе-
сіоналізм наших співробітників, 
індивідуальний підхід до тонкощів 
бізнесу кожного клієнта – наші пе-
реваги, які підтримують репутацію 
компанії на високому рівні.

www.dmp.com.ua

DMITRIEVA & PARTNERS
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AMBER – юридична компанія, 
яка була створена з метою надан-
ня широкого спектру юридичних 
послуг командою висококваліфі-
кованих фахівців у сфері права.

ЮК «АМБЕР» надає широкий 
спектр юридичних послуг.

Основні напрямки роботи: 
• правове консультування;
• представництво клієнтів в судах 

будь-якої юрисдикції та правовий 
супровід господарських операцій.

 Адвокатами компанії AMBER 
здійснюється захист від обвину-

вачення в рамках кримінальних 
проваджень.

www.amber-law.net

AMBER

АО «ARTIUS» надає комплексні 
юридичні послуги як юридичним, 
так і фізичним особам. Юридичні 
питання та конфлікти сучасного 
світу, з якими зіштовхуються клі-
єн- ти, потребують для свого вирі-
шення особливого підходу. Голов-
ним акцентом роботи АО «ARTIUS» 
є попередження негативних на-
слідків, що можуть виникнути в 
майбутньому. Нині дуже важливо 

формувати тенденцію взаємовід-
носин клієнта та адвоката в ре-
жимі постійної взаємодії та вико-
рінювати заскарузлий принцип 
розв’язання проблем тоді, коли 
вже вони настали.

Основні напрямки роботи:
• комплексний захист бізнесу;
• корпоративне право / M&A;
• держзакупівлі (тендери);
• податкові спори.

Крім того, адвокати «Артіус» на-
дають юридичні послуги в галузях 
сімейного, кримінального, госпо-
дарського, трудового, спортивно-
го права тощо.

www.artius.ua

ARTIUS

Незалежна юридична компа-
нія Arzinger з головним офісом 
у Києві та регіональними філіями 
в Західній та Південній Україні є 
одним з лідерів ринку юридич-
них послуг в Україні і вже більше 
18 років забезпечує своїх клієнтів 
високоякісною юридичною під-
тримкою по всій території країни. 
Серед клієнтів компанії – провід-
ні представники міжнародного та 
локального бізнесу.

Компанія Arzinger дотримуєть-
ся високих стандартів надання 
юридичних послуг та є вигідним 
партнером з урахуванням її вели-
чезного досвіду роботи в різних 
секторах бізнесу та сферах юри-
дичної практики, таких як: M&A, 
корпоративне право, нерухомість 
та будівництво, антимонопольне 
та конкурентне право, антикоруп-

ційний комплаєнс та етика бізне-
су, судове та арбітражне представ-
ництво, інтелектуальна власність, 
податкове право, банківське та 
фінансове право, ДПП, державні 
закупівлі, трудове право, відноси-
ни з державними органами, при-
ватний капітал / інвестиції, ринки 
капіталу та IPO, кримінальне пра-
во та захист бізнесу. 

Ми обслуговуємо клієнтів, заді-
яних у сферах фінансових послуг, 
енергетики, видобувної промис-
ловості та природних ресурсів, 
фармацевтики, харчової промис-
ловості, інвестиційно-банківської 
діяльності та корпоративних фі-
нансів, телекомунікації, роздріб-
ної торгівлі та розваг, готельного 
бізнесу, авіації та автомобілебуду-
вання, сільського господарства, 
страхування, інфраструктури 
і транспорту. 

Arzinger може запропонувати 
повноцінну юридичну допомо-
гу та ефективну підтримку в різ-
них складних угодах, у тому чис-
лі з питань транснаціонального 
характеру.

В Arzinger працюють висококва-
ліфіковані фахівці, що володіють 
глибокими знаннями, величезним 
практичним досвідом у широкому 
колі юридичних питань, а також 
розумінням місцевого ринку. Ба-
гато з них отримали освіту за кор-
доном і мають досвід міжнародної 
роботи. Наша команда, очолюва-
на 9 партнерами, налічує понад 70 
досвідчених юристів..

www.arzinger.ua

ARZINGER



ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ААУ

 №6 (49) грудень 2020 р. 23



СТАТТЯ

 №6 (49) грудень 2020 р.24

БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ: 
ОГЛЯД АКТУАЛЬНИХ ЗАКОНОПРОЄКТІВ

Європейський суд з прав лю-
дини неодноразово наголошував 
на важливості дотримання права 
на свободу вираження поглядів та 
переконань як однієї із основних 
гарантій функціонування демо-
кратичного ладу суспільства. Дія 
цього права поширюється, в тому 
числі, і на діяльність журналістів 
та засобів масової інформації. З 
метою забезпечення відповідно-
сті українського законодавства 
міжнародним стандартам гаран-
тування права на свободу слова 
народними депутатами підготов-
лено ряд законодавчих ініціатив, 
спрямованих на підвищення за-
хисту законної професійної діяль-
ності журналістів та інших медіа 
учасників.

Так, 16.10.2020 року у Верхов-
ній раді зареєстровано проєкт 
Закону України “Про внесення 
змін до Кодексу України про ад-

міністративні правопорушення 
та Кримінального кодексу Укра-
їни щодо забезпечення свободи 
слова, права на інформацію та за-
конодавчих гарантій професійної 
діяльності” № 4224. 

Проєктом № 4224 пропону-
ється внести зміни до ст. 171 КК 
України, а саме посилити відпо-
відальність за незаконне вилу-
чення зібраних, опрацьованих, 
підготовлених журналістом ма-
теріалів і технічних засобів, яки-
ми він користується у зв’язку із 
своєю професійною діяльністю, 
незаконну заборону висвітлен-
ня окремих тем, показу окремих 
осіб, критики суб’єкта владних 
повноважень, а так само будь-
яке інше умисне перешкоджан-
ня здійсненню журналістом за-
конної професійної діяльності. 
Зокрема, згідно з законопроєк-
том № 4224 санкція статті 171 КК 
України передбачає штраф до 
3500 НМДГ або арешт на строк 
до шести місяців, або обмеження 
волі на строк до трьох років, або 
позбавленням волі на строк до 
одного року.

Водночас, санкція ст. 171 КК 
України чинної редакції КК Украї-
ни передбачає покарання у вигля-
ді штрафу до 50 НМДГ або ареш-
ту на строк до шести місяців, або 
обмеження волі на строк до трьох 
років.

Крім того, законопроєктом 
№ 4224 пропонується внести зміни 
до ст. 3451 КК України, що перед-
бачає відповідальність за погрозу 
або насильство щодо журналіста, 
а саме: посилити відповідальність 
за вчинення вказаного правопору-
шення, а також прирівняти кіно- і 
телеоператорів, режисерів та інші 

працівники засобів масової інфор-
мації, якщо вони за необхідності 
входять до складу творчих груп, до 
журналістів.

Метою прийняття коментова-
ного законопроєкту є посилення 
захисту професійної діяльності 
журналістів та інших працівників 
медіасфери, в тому числі шляхом 
внсеення відповідних змін до 
Кримінального кодексу України. 

17.11.2020 року законопроект 
№ 4224 було включено до поряд-
ку денного.

Одночасно з цим, 04.11.2020 
року Верховна рада України ухва-
лила в першому читанні за ос-
нову законопроєкт № 3633 “Про 
внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо посилен-
ня відповідальності за вчинення 
кримінальних правопорушень 
проти журналістів”. 

Законопроєкт пропонує ввес-
ти кримінальну відповідальність 
як за важкий злочин у разі погрози 
або насильства проти журналіс-
тів за повторно, за попередньою 
змовою або організованою гру-
пою осіб. 

Як зазначено в пояснювальній 
записці, його прийняття сприяти-
ме посиленню захисту журналіс-
тів, їх близьких родичів та членів 
їх сімей від погроз або застосуван-
ня насильства під час здійснення 
журналістами законної професій-
ної діяльності.

Переконана, що прийняття 
обговорюваних законопроєктів 
є важливим для України кроком 
на шляху до приведення україн-
ського законодавства у відповід-
ність до міжнародних стандар-
тів прав людини та дотримання 
демократії. 

Ганна Щеннікова 
Адвокатка, керівниця 
кримінальної практики  
ЮФ «Горецький і Партнери»
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EQUITY – українська юридична 
компанія, яка надає юридичні по-
слуги в основних практиках для 
найбільших українських та інозем-
них компаній. Команда EQUITY – 
це провідні експерти в судовій 

практиці, у сфері банківського та 
фінансового права, виконавчого 
провадження, корпоративного 
права, реструктуризації та бан-
крутства, кримінального права та 
оподаткування. www.equity.law

EQUITY

Юридична фірма GRACERS – 
монолітна команда висококваліфі-
кованих експертів у сфері права, 
націлена на досягнення сприятли-
вого та ефективного результату в 
інтересах клієнта.

Основною практикою GRACERS 
є White Collar Crimes – представ-
ництво інтересів та захист у кри-
мінальних провадженнях щодо 
господарської і службової діяль-
ності, складна багатогранність 
яких виходить за межі криміналь-
ного права та процесу. Ми пропо-
нуємо комплексний підхід, який 
включає професійну експертизу у 

цивільному, господарському, ад-
міністративному та податковому 
праві.

Наша місія
Надання першокласних юридич-

них послуг та оперативне вирішен-
ня проблем клієнтів.

Наші цінності
• Відповідальність і оператив-

ність в роботі
• Робота на результат
• Підтримка та згуртованість ко-

лективу
• Прагнення до розвитку

Ми – команда, яка бачить ситуа-
цію цілком, вирішує проблему клі-
єнта та дає йому змогу зосередити-
ся на своїх прагненнях.

Наші головні переваги:
• Великий досвід роботи
• Команда професіоналів
• Комплексний супровід
• Цілодобова підтримка

www.gracers.com

GRACERS

ЮК «GRECO» є колаборацією 
фахових правників, які поєдна-
ли свої сили задля максималь-
но ефективного представництва 
інтересів своїх клієнтів у сфері 
екологічних правовідносин та 
енергетики.

Наша місія – відтворити «живе» 
екологічне право в розумінні соці-
ологічної юриспруденції, що ґрун-
тується на безпосередній судовій 
практиці, конкретних кейсах, ре-
альному правозастосуванні ор-
ганів управління у сфері екології 
та енергетики. З цією метою ми 
забезпечуємо надання своїм клі-
єнтам юридичних послуг найви-
щого рівня якості, що відповідає 

міжнародним стандартам приват-
них та корпоративних юридичних 
практик.

Наші практики:
• літігація;
• представництво інтересів та за-

хист у сфері кримінальної юстиції; 
• промислова екологія;
• представництво інтересів у ор- 

ганах управління; 
• еколого-правове супровод- 

ження інвестиційних проектів;
• правовий аудит екологічної 

складової;
• ОВД;
• адвокатське супроводження 

еколого-контрольних заходів;
• підтримка юридичних клінік;

• еко-медіація, посередництво, 
ADR;

• громадському сектору.

Ми пишаємось тим фактом, що 
є беззаперечно найпершим спе-
ціалізованою юридичною ком-
панією в Україні у сфері екології 
та енергетики. Ми мотивовані на 
досягнення результативної мети 
юридичного представництва.

facebook.com/grecolawcompany

GRECO
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АО «Marshaller Group» – це по-
єднання знань, досвіду та практик 
команди провідних адвокатів.

Основні напрямки роботи:
компанія може консультувати та 

надавати юридичні послуги в будь-
якій галузі права, оскільки, кожен із 
адвокатів є досвідченим професі-
оналом в певному правовому сег-
менті. АО «Marshaller Group» здат-
нt вирішити завдання будь-якого 
ступеню складності, в межах чинно-
го законодавства України, множин-
ність трактування положень якого, 

надає великі можливості тим, хто 
може та знає як такою множинністю 
скористатися.

Колектив компанії зорієнтований 
на комплексне обслуговування біз-
несу. Тим більше, що співробітники 
компанії мають досвід керівництва 
реальними бізнес – структурами. 
Знаючи проблеми підприємств 
«зсередини» команда має можли-
вість будь-яку проблему розгляну-
ти комплексно з урахуванням усіх 
можливих наслідків та попереди- 
ти настання негативних.

Індивідуальний підхід до кож-
ного клієнта, спрямованість на 
результат, неухильне дотримання 
адвокатської таємниці та відпові-
дальність є головними принципа-
ми роботи компанії.

www.marshaller.com.ua

АО «MARSHALLER GROUP»

Pavlenko Legal Group – україн-
ська юридична компанія, що біль-
ше 10 років надає юридичні послу-
ги національному і міжнародному 
бізнесу. Має значний досвід реалі-
зації складних кейсів з державним 
елементом та вирішення бізнес-за-
дач клієнтів із застосуванням не-
стандартних механізмів. 

Ключові практики:
•  Government Relations
•  Судова практика

•  Захист бізнесу
•  Антимонопольне право
•  Корпоративне право/M&A
Pavlenko Legal Group займа-

ється лобіюванням і державною 
політикою, допомагаючи клієн-
там використовувати можливості 
компанії при вирішенні бізнес-за-
вдань. Є традиційним лідером су-
дової практики, розробляє та ре-
алізує стратегії судового захисту в 
конфліктах будь-якої складності. 

Кейси компанії стають прецеден-
тами для окремих галузей, підви-
щуючи якість ведення бізнесу в 
країні та забезпечуючи сприятливі 
умови для клієнтів.

www.plglaw.ua

PAVLENKO LEGAL GROUP

ID Legal Group – стратегічна, 
вузькоспеціалізована юридич-
на компанія в сфері податкового 
права та економічної безпеки.

Заснована у 2015 році Олегом 
Добровольським та Анною Ігна-
тенко. Провідні фахівці компанії:

• Олег Нікітін (судово-юри-
дичний напрям), 

• Наталія Сухарева (сфера 
оподаткування),  

• Тетяна Савчук (аудитор-
ські послуги та бухгалтерський 
аутсорсинг).

До складу компанії входять: 

юридичне, адвокатське об’єднан-
ня та аудиторська фірма.

ID Legal Group – це команда 
фахівців, яких об’єднало податко-
ве право, які люблять свою справу 
і знають, що треба робити. 

Принцип роботи компанії – не 
існує ситуацій, з яких не можна 
знайти виходу або неможливо по-
передити. 

ID Legal Group – сучасне та 
динамічне юридичне об’єднання. 
Команда компанії – це понад 20 
професіоналів з різних галузей 
права, які забезпечують комплек-

сний підхід до вирішення нестан-
дартних ситуацій в питаннях ве-
дення бізнесу.

Основні напрямки роботи:
• податкове право, надаючи на-
дійний захист при спілкуванні з
фіскальними органами;

• повний спектр юридичних, 
аудиторських та консалтингових 
послуг. 

www.id-legalgroup.com

ID LEGAL GROUP
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TOTUM LF – це комплексний 
супровід бізнесу в земельному, 
аграрному праві, а також у будів-
ництві та капітальних інвестиціях.

Компанія існує з 2011 року. 
Приділяє увагу кожній деталі буді-
вельного та земельного права, що 
робить її фахівців більш гнучкими 
і оперативними, на відміну від ма-
сивних компаній з широким спек-
тром послуг. 

Доказом експертизи TOTUM LF є 
десятки складних кейсів, які були 
напрацьовані за час роботи фір-
ми. Клієнтами компанії є як серед-
ній бізнес, так і найбільші бренди 
України, для яких спеціалісти опти-
мізували мільйони і зберегли гек-
тари земельної власності клієнтів.

Експерти TOTUM LF не просто 
виконують завдання, вони знахо-
дять максимально ефективне рі-

шення, враховуючи всі ризики для 
бізнесу, гарантуючи ефективність 
кінцевого результату. 

www.totum.com.ua

TOTUM

Ми допомагаємо нашим клі-
єнтам підвищити ефективність 
їх бізнесу і досягти бажаних ре-
зультатів, що виходять за рамки 
виключно юридичних консуль-
тацій. Наша експертиза охоплює 
надання комплексних рішень для 

E-commerce та FinTech проєктів як 
для start-ups, так і для великого 
бізнесу. 

На нашому рахунку більш ніж 
50 постійних  клієнтів, 500 успіш-
них кейсів та партнери по всьому 
світу. www.stronlegal.co

STRON

ПРОЄКТ «КРАЩІ ІСТОРІЇ АДВОКАТІВ» 

Шановні адвокати!
Минулого року Асоціація ав-

докатів України спільно з АО 
«Barristers» успішно запустила  
новий проєкт «Кращі історії ад-
вокатів» і  опублікована першу в 
Україні книгу,  яка містить історії, 
розказані вперше зі свого досвіду 
та повсякдення практикуючими 
адвокатами.

Цього року ми плануємо зібрати 
ще більше цікавих історій і запро-
шуємо адвокатів долучитись до 
проекту та поділитись своїм досві-
дом та найцікавішими історіями, 
кейсами з власної практики  на 
сторінках книги. Ми впевнені, що 
ваш досвід допоможе майбутньо-
му поколінню.

Про що писати? 
• ви можете розповісти цікаву іс-

торію, поділитись кейсом з власної 
практики,

• поділитись кейсом,
• нестандартним підходом до ви-

рішення справ,
• приголомшливими ситуаціями 

на шляху боротьби за справедли-
вість,

• поділитись історією, як ви ста-
ли адвокатом.

• ваш варіант.

Умови надання історій:
1. До 24 грудня 2020 року необ-

хідно відправити свою розповідь 
на нашу електронну скриньку: 

pr@uaa.org.ua

2. Вимоги до обсягів розповіді:
• шрифт Times New Roman 12, 
• ~12 000 знаків без пробілів
3. Участь безкоштовна. Кількість 

історій від однієї особи не більше 
двох. 

4. Історії, які будуть опубліко-
вані в книзі, відбирає редакційна 
колегія.

Які історії точно не будуть 
опубліковані? 

Суха автобіографія, інформація 
про компанію, реклама себе та 
своїх послуг.  

Для довідки звертайтесь:
+38 067 239 86 90
e-mail: pr@uaa.org.ua
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ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ:

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР ПРОФЕСІЙНИЙ  ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ:

SKLIARENKO, SYDORENKO AND PARTNERS
a t t o r n e y s  a t  l a w

Асоціація адвокатів України ви-
словлює вдячність Генеральним 
партнерам та Партнерам коміте-
тів ААУ за співпрацю в 2020 році.

Завдяки нашим спільним зу-
силлям, ми змогли організувати 

понад 300 заходів, а це 300 годин 
контенту, як онлайн так і офлайн; 
реалізувати на високому рівні 
існуючі проєкти та запровадити  
нові; вийшли в світ шість журналів 
«Бюлетень ААУ». 

Протягом року в складі ААУ пра-
цювало 29 комітетів. Різні регіони 
долучалися до роботи онлайн.

Віримо, що в наступному році 
ми зможемо ще більш ефективно 
співпрацювати та взаємодіяти. 

ПОДЯКА ГЕНЕРАЛЬНИМ ПАРТНЕРАМ ААУ  
ТА ПАРТНЕРАМ КОМІТЕТІВ ААУ
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МЕДІА-ПАРТНЕР
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