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«ВІДДАНІСТЬ РОБОТІ – СИЛЬНА СТОРОНА НАШОЇ КОМАНДИ»

Які фактори вплинули 
на становлення вас як 
адвоката та партнера 

провідної юридичної компанії 
країни?
Будучи школярем, я зрозумів, що 
не маю особливого хисту до точ-
них наук, а надаю перевагу гума-
нітарним. З часом усвідомив, що 
спілкування з людьми захоплює 
мене набагато більше, ніж робота з 
технікою. Підсилила моє прагнення 
до майбутньої професії нереалізо-
вана мрія батька, який хотів стати 
правником. Для визначення сфе-
ри практики знадобилось більше 
часу та, зважаючи на моє особисте 
життєве кредо – без здорової кон-
куренції і суперництва неможливо 
досягти прогресу, зупинився на 
практиці судових спорів.
Щодо мого становлення як парт-
нера юридичної компанії, то базою 
для нашого з колегами об’єднання 
слугували давні товариські та про-
фесійні стосунки. Ми добре орієн-
тувалися в моральних якостях та 
професійному потенціалі кожно-

го. Роки попередньої співпраці як 
команди, що займалася справами 
одного клієнта, заклала в нас прин-
ципи взаємної поваги, довіри та 
готовності допомогти один одному 
у будь-яку хвилину. Непомітно для 
себе, з поступовим розвитком ком-
панії, ми перейняли ту первинну 
модель командної роботи, яка існу-
вала раніше і яку тепер ми приви-
ваємо нашим співробітникам. Хоча 
часто я чую вислів про те, що не по-
трібно працювати з друзями, – це 
не про EQUITY. 

Якою є ваша формула 
успіху в щоденній роботі 
з клієнтами?

Це складне рівняння з багатьма 
невідомими. Універсального ре-
цепта немає, адже кожна справа 
є унікальною та індивідуальною, 
вона потребує особливого підходу 
і тільки тоді може бути успішно ви-
рішеною.
Усе ж таки протягом своєї багаторіч-
ної роботи з клієнтами та завдяки 
напрацьованому досвіду я виробив 
декілька принципів, яким завжди 
намагаюся слідувати. По-перше, 
запорука конструктивної роботи 
з клієнтом починається з довіри 
один до одного. Якщо клієнт бачить 
та усвідомлює відданість юриста 
справі – він буде з ним працювати. 
По-друге, клієнт – це член коман-
ди, який повинен орієнтуватись у 
виробленій стратегії та робити свій 
внесок у хід справи. Співпрацюючи 
з клієнтом безпосередньо, юрист 
позбавляє себе ризику бути непра-
вильно почутим або інтерпрето-
ваним не так. По-третє, поєднання 
високих професійних якостей із ха-
ризмою та почуттям гумору надає 
можливість побудувати конструк-
тивний діалог з найважчими у спіл-
куванні клієнтами.

Які фактори є визна-
чальними у роботі ва-
шої команди та що сти-

мулює вас до нових професійних 
звершень?
Можливість удосконалення, само-
реалізації і здорова атмосфера в 
колективі – це ті фактори, що свого 
часу обумовили мій вибір працюва-
ти в компанії. Амбіції EQUITY йдуть 
паралельно з цілями, що, безумов-
но, надихає. Дисципліна, професіо-
налізм, креативність, швидкість та 
відданість роботі – сильні сторони 
нашої команди. Це ті секрети успіху, 
які стимулюють нас на нові профе-
сійні звершення. Пройшовши разом 
нелегкий шлях, ми навчилися сприй-
мати проблеми як виклики, диви-
тись на ситуації ширше та постійно 
піднімати планку вимог до якості та 
обсягів наданих послуг. Наша згур-
тованість та спрямованість на ре-
зультат дає нам чудові шанси на пе-
ремогу, адже головна наша мета – не 
збавляти обертів та поглиблювати 
співпрацю з клієнтами.

На що очікує клієнт, 
звертаючись до вашої 
експертизи у відповід-

ній практиці? Які практики ви 
вважаєте ключовими в роботі 
вашої команди?
Кожен клієнт, звертаючись за на-
шою допомогою, очікує в першу 
чергу миттєву реакцію, висококва-
ліфікований юридичний аналіз та 
синтез ефективного, швидкого ви-
рішення завдання.
Ми завжди намагаємось запро-
понувати клієнту декілька варіан-
тів розв’язання його проблеми та 
прагнемо зробити все можливе для 
отримання позитивного результа-
ту, прогнозуючи реальні перспек-
тиви та можливі ризики кожного з 
питань.

Сергій Чуєв
Адвокат, партнер EQUITY
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Так склалось історично, що призна-
чення та особливість запитів наших 
первинних клієнтів сформувала по-
тужну та високоефективну судову 
практику. При цьому специфіка на-
шої судової практики – універсальна 
та всеохоплююча експертиза в різ-
них сферах права і миттєве реагуван-
ня на проблему, з якою клієнт зверта-
ється, як правило, у стані «на вчора».
Саме тому доволі важко виділити 
конкретні межі роботи нашої ко-
манди. Отримуючи завдання від 
клієнта, ми аналізуємо ситуацію 
«зверху». Виходячи за межі вузьких 
обставин, проводимо комплекс-
ну експертизу, як правило, у сфері 
банківського, фінансового та кор-
поративного права.

Чи доводилось вам під 
впливом ринку змінюва-
ти практики або робити 

ставку на інший напрям роботи?
Багаторічний досвід судової прак-
тики в режимі «юридичного спецна-
зу» породив азарт до роботи саме з 
проблемними, на перший погляд 
безвихідними, кейсами. Як правило, 
ми працюємо у сфері банківського 
та фінансового права, вирішуємо 
гострі корпоративні конфлікти. Ми 
ніколи не відмовляємо у допомозі 
клієнту, навіть якщо це питання ви-
ходить за межі нашої практики.
Наш клієнтський портфель форму-
вався з великих банків та водно-
час з акредитованих бізнес-груп. 
На основі роботи з простроченою 
кредиторською заборгованістю з 
різних фронтів – як кредитора, так і 
боржника – ми напрацювали власні 
алгоритми аналізу конкретної ситу-
ації, оцінки її перспектив та пошуку 
оптимального й ефективного шля-
ху до перемоги.
Саме тому ми були одними з пер-
ших юридичних груп, хто помітив 
вектор розвитку практики у сфері 
проблемних кредитів – так званих 

NPL (nonperforming loan), якими 
поступово насичувався ринок з мо-
менту «банкопаду» 2014 року.
Я б назвав це не зміною практики, а 
тільки зміщенням акцентів роботи 
та можливістю пропонувати клієн-
там комплексний продукт у вигляді 
пакета «аналіз – супровід – реалі-
зація». Така формула вигідна обом 
сторонам. Адже клієнт (потенційний 
покупець проблемного активу), в 
першу чергу, отримує можливість 
прийняти виважене рішення щодо 
викупу конкретного активу на осно-
ві якісного юридичного аналізу. А це 
водночас суттєво зменшує ризики 
та дає змогу реально оцінити його 
потенційну прибутковість. По-друге, 
клієнт отримує юридичного радни-
ка, який, як ніхто інший, уже володіє 
баченням супроводу та реалізації 
стягнення за конкретним NPL.
Специфіка ринку NPL та проблем-
них активів спочатку полягала в 
обмеженості часу для аналізу та 
фактичній відсутності інформації. 
Перша хвиля продажів у таких умо-
вах обмежила коло учасників аукці-
онів. Це, з одного боку, надало мож-
ливість одночасно кільком гравцям 
отримати високоліквідні активи з 
величезним дисконтом, а з іншого – 
держава, в особі Фонду, недоотри-
мала потенційно збільшену ціну за 
рахунок більшої конкуренції.
Наша команда структурувала весь 
досвід в алгоритм швидкого пошу-
ку інформації та перевірки всіх по-
тенційних ризиків. На основі цього 
ми формуємо комплексний висно-
вок про проблемність активу й од-
ночасно передбачаємо стратегію 
боротьби за цей актив та отриман-
ня очікуваного фінансового чи май-
нового результату.
Я переконаний, що без такого ана-
лізу, особливо у великих портфелях 
NPL кількох банків, купівля проблем-
них активів переходить межу фінан-
сових інвестицій у зону лотереї.

Які прогнози щодо дина-
міки запиту юридичних 
послух у сфері NPL?

Останні прогнози і статистика ді-
яльності Фонду гарантування вкла-
дів фізичних осіб щодо завершення 
ліквідації банків дає змогу очіку-
вати актуальність запитів клієнтів 
щодо юридичного консалтингу на 
супровід NPL як мінімум протягом 
наступних трьох-чотирьох років.
Фактично до 2021 року Фондом 
буде завершено продаж NPL остан-
ніх банків, щодо яких завершуєть-
ся процедура виведення з ринку. 
Примітно, що останні активи Фонд 
виставляє у вигляді великих так 
званих мегалотів, що, з одного боку, 
зменшує коло потенційних покуп-
ців до великих фінансових груп та 
іноземних інвесторів, а з іншого – 
передбачає обов’язковий попе-
редній повний юридичний аудит 
такого лота.
У той же час це призводить до того, 
що частина фінансових активів та-
ких «мегалотів» піддається вторин-
ному продажу, що також додатково 
буде підтримувати рівень запитів 
на юридичні послуги у сфері NPL.
Передбачаю, що тривалі судові вій-
ни між боржниками та вторинними 
держателями фінансових активів у 
вигляді пакетних NPL дадуть пош-
товх розвитку практики фінансової 
реструктуризації та врегулювання.
Крім того, тенденції законотворчої 
та регуляторної діяльності дають 
змогу припустити, що НБУ та ФГВ-
ФО планує задовольняти свої «апе-
тити» за рахунок і тих банків, які 
залишились у строю банківського 
сектору. Яскравий приклад: намір 
зобов’язати банки продавати не-
профільні активи, поставлені на 
баланс банків у процесі стягнення 
кредитів. Відповідно насичення 
ринку такими активами, безумов-
но, потребуватиме повноцінного 
юридичного консалтингу. 
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ПОДІЯ ААУ

Захід традиційно відкрили Зоя 
Ярош, Президент ААУ, керуючий 
партнер АО «Marshaller Group», 
та представники Генеральних 
партнерів форуму Тарас Поши-
ванюк, партнер EQUITY Law firm, 
та Олексій Шевчук, партнер АО 
«Barristers», член Правління ААУ.

Перша сесія була присвячена 
головним змінам, які відбулися в 
кримінальному праві за останній 
рік. Модератором виступив Тарас 
Пошиванюк – партнер EQUITY 
Law firm.

Під час сесії були обговорені 
зміни до КПК, практика Вищого 
антикорупційного суду України, 
революційні рішення Конститу-
ційного Суду у кримінальному 
процесі, кримінальні проступки, 
судова практика та оцінка тен-
денцій правових позицій Верхов-
ного Суду, а також стратегія захи-
сту клієнта 20.20.

Спікерами виступили:
• Катерина Гупало – партнер, 

адвокат, керівник практики кри-
мінального права та захисту 

бізнесу АО «Arzinger», член Прав-
ління ААУ;

• Віра Михайленко – слідчий 
суддя Вищого антикорупційного 
суду, к.ю.н.;

• Олександр Шадрін – парт-
нер АО «Barristers»;

• Денис Шкаровський – адво-
кат, радник VB PARTNERS;

• Олександра Яновська – суддя 
Великої Палати Верховного Суду, 
д.ю.н., професор;

• Олександр Лисак – партнер 
EQUITY Law firm.

ВІДБУВСЯ НАЙМАСШТАБНІШИЙ ЗАХІД З КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ 2019 Р. – 9-TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM

ЦЕНТРОМ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ РЕФОРМ У КРИМІНАЛЬНІЙ ЮСТИЦІЇ, МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АС-
ПЕКТІВ У КРИМІНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ, УСПІШНИХ КЕЙСІВ ЗАХИСТУ У СПРАВАХ ПРО КОРУПЦІЙНІ 
ЗЛОЧИНИ, СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ, А ТАКОЖ ІНШИХ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 6 ГРУДНЯ 2019 РОКУ СТАВ 9-TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM.
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Сучасним технологіям та ко-
мунікаціям у кримінальній юс-
тиції була присвячена дискусій-
на панель 2А 9-th Kyiv Criminal 
Law Forum, яку модерував 
Олексій Шевчук – партнер АО 
«Barristers», член Правління ААУ.

Володимир Безмалий, кон-
сультант ООН з питань інфор-
маційної безпеки, та Дмитро 
Золотухін, експерт з конку-
рентної розвідки та інформа-
ційних війн, розповіли адвокатам, 
як краще захисти інформацію при 
використанні сучасних засобів 
комунікацій.

Продовжила тему Катерина 
Дробязко, адвокат Amber Law 
Company, яка зупинилась на питан-
ня електронних доказів, зокрема 
проблемам доказування, дослід- 
ження та спростування.

Про те, як адвокатам взаємоді-
яти зі ЗМІ та активистами під час 
ведення резонансних справ, роз-
повіли Наталія Влащенко, гене-
ральний продюсер телеканалу 
ZIK, ведуча суспільно-політич-
них програм, та Тетяна Дми-
трюкова, юрист, член юридич-
ної команди проєкту «Тисни» 
(Bihus. Info).

Про пошук релевантної інфор-
мації в щоденній роботі адвока-
та доповідав Григорій Маленко, 
керуючий партнер агентства 
«SERM».

Тетяна Локацька, голова Ради 
громадського контролю при На-
ціональному антикорупційному 
бюро України, юрист, журналіст, 
розповіла про громадський конт-
роль правоохоронних органів та 
участь в ньому адвокатів.

Експертами сесії виступили 
Антон Геращенко, заступник мі-
ністра внутрішніх справ Укра-
їни, та Ксенія Годуєва, старший 
детектив Національного анти-
корупційного бюро України.

Безліч кейсів ефективного 
захисту в кримінальному про-
цесі розглянули під час сесії 2В 
9-th Kyiv Criminal Law Forum, мо-
дератором якої виступив Олег 
Вдовичен, керучий партнер АО 
«Вдовичен та партнери», член 
Правління ААУ.

Були розглянуті питання акту-
альної практики ЄСПЛ у криміналь-
них справах, інтерпол: методи та 
прийоми співпраці; процесуальні 
гарантії захисту осіб, права та інте-
реси яких обмежуються досудовим 
слідством; міжнародне співробіт-
ництво у справах НАБУ; порушення 
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недоторканності житла та його захист 
у кримінальних провадженнях.

Спікерами та експертами сесії 
виступили:

• Вадим Іванін, адвокат Amber 
Law Company;

• Олексій Міхалевіч, партнер 
International Collegium of Lawyers 
«Legal Status» (Вільнюс, Литва);

• Андрій Левковець, партнер 
АО «Barristers»;

• Дмитро Сирко, партнер та 
керівник практики захисту біз-
несу АО «MITRAX»;

• Тетяна Комарова, адвокат, 
доцент кафедри права Євро-
пейського Союзу Національного 
юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого;

• Марія Зелінська, суддя Со-
лом’янського районного суду 
м. Києва.

Сесія 3А була присвячена «Ан-
тикорупційним війнам» та успіш-
ним кейсам захисту останнього 
року.

Модератором виступив Денис 
Бугай, партнер VB PARTNERS, 
Президент Асоціації правників 
України.

Тетяна Гавриленко, суддя 
Вищого антикорупційного суду 
України, виступила на тему «Від-
криття матеріалів досудового роз-
слідування іншій стороні: що, як, 
коли і кому?».

Про резонансні справи року 
та іронічний погляд адвоката 
на інформацію з відкритих дже-
рел розповів Сергій Лисенко, 
засновник юридичної фірми 
GRACERS, к.ю.н.

Юрій Радзієвський, керую-
чий партнер АО «Радзієвський і 

Яровий», розкрив тему докумен-
тування отримання неправомірної 
вигоди та поділився останніми тен-
денціями у цій сфері.

Андрій Тригуб, асоційований 
партнер АО «Скляренко, Сидо-
ренко та Партнери», к.ю.н., роз-
глянув питання суб’єкта у справах 
про службові злочини.

Катерина Нікітюк, адвокат, 
правозахисник, виступила на тему 
«Адвокат як представник заявника 
у кримінальному процесі».

Експертами у дискусії були:
• Дмитро Терьохін, начальник 

третього слідчого відділу Дру-
гого управління організації досу-
дових розслідувань (Управління з 
розслідувань злочинів, вчинених 
працівниками правоохоронних 
органів та у сфері правосуддя) 
Державного бюро розслідувань;



• Сергій Грабар, старший де-
тектив Національного анти-
корпуційного бюро України.

Сесію 3B, яка була присвячена 
актуальним питанням сьогодення, 
модерував Костянтин Дорошен-
ко, іменний партнер АО «Лещен-
ко, Дорошенко і партнери».

Станіслав Борис, керівник 
практики безпеки бізнесу АО 
«Юскутум», розглянув тему 
розмежування хабаря та його 
провокації.

Про кримінальну відповідаль-
ність за рейдерство в Україні роз-
повів Андрій Приходько, керую-
чий партнер ЮК «PRIKHODKO & 
PARTNERS», к.ю.н.

Антон Янчук, голова Націо-
нального агентства України з 
питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержа-

ними від корупційних та інших 
злочинів, поділився особливостя-
ми передачі арештованого майна 
на АРМА.

Про викривача як нового учас-
ника кримінального провадження 
розповів Артем Крикун-Труш, 
юрист DLA Piper Україна.

Максим Шевердін, керуючий 
партнер АО «Шевердін і партне-
ри», поділився етичними та психо-
логічними аспектами роботи адво-
ката з клієнтом у кримінальному 
провадженні.

Його доповідь продовжив 
Спартак Суббота, науковий ке-
рівник Інституту когнітивного 
моделювання, психотерапевт,  
к.психол.н., який розповів про осо-
бливості психологічної підготов-
ки до допиту на базі особистісних 
характеристик.

Також експертом виступила 
Наталія Нестор, заступник ди-
ректора Київського науково-до-
слідного інституту судових екс-
пертиз, д.ю.н.

ААУ висловлює подяку всім 
учасникам, спікерам, модерато-
рам, експертам за активну участь 
у заході. 

За сприяння в організації заходу:
• Генеральним партнерам: AO 

«Barristers», EQUITY Law firm.
• Партнерам: AMBER law firm, 

АО «Arzinger», ЮФ «GRACERS», АО 
«Juscutum», АО «Лещенко, Доро-
шенко і партнери», АО «MITRAX», VB 
PARTNERS, АО «Вдовичен та парт-
нери», АО «Шевердін і партнери», 
ЮБ «PRIKHODKO & PARTNERS», АО 
«Радзієвський і Яровий», АБ «Кате-
рини Нікітюк».

• Медіапартнерам за інфор-
маційну підтримку: Генеральному 
медіапартнеру «Юридична прак-
тика», Інноваційно-аналітичному 
партнеру «ЛІГА:ЗАКОН», виданням 
та інтернет-порталам – «Юри-
дична Газета», «Закон і Бізнес», «ЮР-
ЛІГА», «Юрист & Закон», «LexInform», 
«Поради юриста», «Юридичний віс-
ник України», «Українське право», 
«Протокол», «Lawyer.ua», «БІЗРЕЛІЗ», 
«ActiveLex», «Loйеr», «Дім юриста», 
Координаційному центру з надан-
ня правової допомоги, «Jusnote», 
«Femida».   
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КАСАЦІЙНІ ФІЛЬТРИ: ОСКАРЖИТИ НЕ МОЖНА ВІДМОВИТИ

У продовження «чергової» 
спроби реформування системи су-
доустрою України, яка продовжу-
ється з 2014 року, був прийнятий 
Закон України «Про внесення змін 
до Господарського процесуального 
кодексу України, Цивільного про-

цесуального кодексу України, Ко-
дексу адміністративного судочин-
ства України щодо вдосконалення 
порядку розгляду судових справ» 
№ 460-IX від 15 січня 2020 року (на-
далі –  Закон).

Ціллю вказаного Закону, за твер-
дженнями законодавця, є протидія 
зловживанню процесуальними 
правами учасниками судового про-
вадження, а також розвантаження 
Верховного Суду як суду права шля-
хом обмеження права на касаційне 
оскарження, яке здійснюється ме-
тодом запровадження спеціальних 
касаційних фільтрів. 

Необхідність зменшення кіль-
кості справ, які розглядає Верхов-
ний Суд, є продовженням логіки 
законодавця щодо необхідності 
скорочення складу Верховного 
Суду до 100 суддів, яка була вира-
жена в Законі України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» та деяких 
законів України щодо діяльності 
органів суддівського врядування». 

Законом встановлюється мож-
ливість оскаржити в касаційному 
порядку рішення суду апеляцій-
ної інстанції виключно у наступ-
них випадках: 1) застосування 
норми права без урахування пра-
вового висновку Верховного 
Суду щодо застосування норми 
у подібних правовідносинах; 2) 
обґрунтування необхідності від-
ступлення від існуючого право-
вого висновку Верховного Суду 
щодо застосування норми права 
у подібних правовідносинах та 
застосованого судом апеляційної 
інстанції в оскаржуваному судо-
вому рішенні; 3) якщо відсутній 
висновок Верховного Суду щодо 
питання застосування норми пра-
ва у подібних правовідносинах; 4) 

наявності грубих порушень норм 
процесуального права.

Запровадження вказаних ка-
саційних фільтрів призведе до об-
меження та звуження права на ка-
саційне оскарження, гарантоване 
Конституцією України. Конститу-
ційний Суд України неодноразово 
зазначав, що право на касаційний 
перегляд рішення є однією з кон-
ституційних гарантій реалізації ін-
ших прав і свобод, захисту їх від по-
рушень і протиправних посягань, у 
тому числі від помилкових і неправо-
судних судових рішень (рішення КСУ 
від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015). 

Обмеження прав і свобод лю-
дини і громадянина є допустимим 
виключно за умови, що таке обме-
ження є домірним (пропорційним), 
суспільно необхідним (рішення 
КСУ від 19 жовтня 2009 року № 26-
рп/2009), має переслідувати легіти-
мну мету та бути обґрунтованим.

На нашу думку, запровадження 
таких обмежень на доступ до суду 
касаційної інстанції не призведе до 
підвищення якості правосуддя та 
забезпечення єдності судової прак-
тики. Згідно з офіційними даними 
результатів здійснення правосуддя 
Верховним Судом у I півріччі 2019 
року відсоток скасованих або змі-
нених судових рішень судів нижчої 
інстанції становить: КАС ВС – 40%, 
КГС ВС – 26%, КЦС ВС – 34,5%, ККС 
ВС – 48,6%. 

Таким чином, якість прийнятих 
рішень судами нижчих інстанцій 
не відповідає високому рівню, що 
свідчить про хибність обмеження 
права громадян на доступ до суду 
касаційної інстанції.

Крім цього, постає питання 
запровадження централізованої 
систематизації правових висновків 
Верховного Суду, оскільки лише за 

Дмитро Тиліпський
Радник EQUITY

Олексій Степаненко
Радник EQUITY
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2019 рік, за даними Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень, 
Верховний Суд прийняв понад 50 
тисяч рішень. Якісний пошук та ана-
ліз правових висновків Верховного 
Суду є ускладненим завданням для 
правників, не кажучи про грома-
дян, які не мають юридичної освіти. 
Узагальнення правових позицій на 
рівні дайджестів Верховного Суду 
та публікацій у мережі Інтернет не в 
змозі повноцінно вирішити вказану 
проблематику. 

Така систематизація або ство-
рення зручного механізму пошуку 
правових висновків Верховного 
Суду є необхідною як для учасни-
ків судового провадження, так і для 
самих суддів усіх інстанцій, про що 
неодноразово наголошувалось ок-
ремими суддями Великої Палати 
Верховного Суду. 

Законодавець, запроваджуючи 
такі фільтри доступу до суду каса-
ційної інстанції, оминає вказану 
проблематику та покладає її ви-
рішення «на плечі» самої судової 
системи та професійної юридичної 
спільноти. Як ідеї вирішення цієї 
проблеми пропонується запро-
вадження інституту «пілотного 
рішення», єдиного обов’язкового 
стандарту до судового рішення, 
розширення можливостей Єди-
ного державного реєстру судових 
рішень. Проте без належного зако-
нодавчого регулювання цих питань 
ефективність їх запровадження за-
лишиться на низькому рівні.

Як уже зазначалось вище, од-
нією з підстав касаційного оскар-
ження може бути необхідність від-
ступлення від існуючого правового 
висновку Верховного Суду щодо 
застосування норми права у подіб-
них правовідносинах та застосова-
ного судом апеляційної інстанції в 
оскаржуваному судовому рішенні. 

При цьому вказана підстава не 
уточнює, про який саме висновок 

Верховного Суду іде мова, з чого 
слідує, що підставою для перегля-
ду рішення в касаційному порядку 
може бути як необхідність відсту-
плення від висновку, викладеного 
в рішенні Верховного Суду, вине-
сеному у складі колегії, палати чи 
об’єднаної палати, так і Великої Па-
лати Верховного Суду.

У розрізі запропонованих змін 
необхідно звернути увагу на по-
ложення процесуальних кодексів, 
які регламентують підстави для пе-
редачі справи на розгляд палати, 
об’єднаної палати або Великої Па-
лати Верховного Суду. Зокрема, по-
ложення ч. 2 ст. 302 ГПК України (то-
тожні положення передбачені ч. 2 
ст. 403 ЦПК України та ч.2 ст. 346 КАС 
України) передбачають право суду 
передати справу на розгляд об’єд-
наної палати у випадку виникнення 
необхідності відступити від вис-
новку щодо застосування норми 
права у подібних правовідносинах, 
викладеного в раніше ухваленому 
рішенні Верховного Суду у складі 
колегії суддів з іншої палати або у 
складі іншої палати чи об’єднаної 
палати.

У свою чергу, відповідно до ч. 3 
ст. 403 ГПК України (тотожні поло-
ження передбачені ч. 3 ст. 403 ЦПК 
України та ч. 3 ст. 346 КАС України) 
суд передає справу на розгляд Ве-
ликої Палати у випадку необхідно-
сті відступити від висновку щодо 
застосування норми права у подіб-
них правовідносинах, викладеному 
в раніше ухваленому рішенні Вер-
ховного Суду у складі колегії суддів 
(палати, об’єднаної палати) іншого 
касаційного суду.

З аналізу вищевикладеного 
вбачається, що запропонована За-
коном підстава для касаційного 
перегляду рішень судів, яка поля-
гає у необхідності відступу від пра-
вового висновку Верховного Суду 
щодо застосування норми права у 

подібних правовідносинах згідно з 
чинними процесуальними кодек-
сами, є самостійною підставою для 
передачі справи на розгляд Об’єд-
наної палати або Великої Палати 
Верховного Суду залежно від скла-
ду суду, від висновків яких виникає 
необхідність відступити.

Таким чином, запропонована 
Законом підстава для прийняття 
касаційної скарги до проваджен-
ня фактично звужує межі розгляду 
скарги касаційним судом до дослі-
дження питання про необхідність 
відступу від раніше ухвалених 
висновків Верховного Суду, а у ви-
падку виявлення такої необхідно-
сті до вчинення дій щодо передачі 
такої справи на розгляд Об’єдна-
ної палати або Великої Палати. У 
такому випадку роль касаційного 
суду зводиться лише до відкриття 
касаційного провадження та пере-
дачі справи на розгляд Об’єднаної 
палати чи Великої Палати, яка буде 
здійснювати розгляд касаційної 
скарги. 

Вказаний механізм не призво-
дить до розвантаження касаційної 
інстанції, адже касаційний суд у 
складі колегії, вирішуючи питан-
ня про наявність чи відсутність 
підстав для відступу від висновків 
Верховного Суду, повинен повно 
та всебічно дослідити матеріали 
справи і лише, виявивши підстави, 
передати справу на розгляд Об’єд-
наної палати чи Великої Палати. 
Тобто, хоча роль касаційного суду 
у складі колегії в даному випадку 
є досить формальною та зводить-
ся лише до відкриття касаційного 
провадження, при вирішенні пи-
тання про відкриття проваджен-
ня суд фактично має розглянути 
справу повністю.

Враховуючи, що питання не-
обхідності відступу від висновків 
Верховного Суду вирішується на 
стадії відкриття касаційного про-
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вадження, запропонований меха-
нізм фактично звужує права інших 
учасників процесу надати доводи 
та заперечення щодо необхідності 
такого відступлення.

Не виправдовують запропоно-
вані Законом «фільтри» і мету, за-
ради якої вони вводились, а саме – 
розвантаження касаційного суду. 
Зокрема, відповідно до вказа-
них «фільтрів», касаційний суд 
на стадії відкриття провадження 
тепер повинен всебічно досліди-

ти наявність чи відсутність під-
став для відкриття касаційного 
провадження. 

Вирішуючи питання про від-
криття провадження, суд фактич-
но повинен буде розглянути всю 
справу повністю, щоб визначити, 
чи необхідно під час її розгляду за-
стосовувати той чи інший висновок 
Верховного Суду, або ж відступити 
від такого висновку, або досліди-
ти питання відсутності висновку 
Верховного Суду з приводу кон-

кретного питання. Так, навіть у ви-
падку прийняття Верховним Судом 
рішення про відмову у відкритті 
касаційного провадження така від-
мова не буде формальною, а повин-
на містити належне обґрунтування 
на основі повного та всебічного 
розгляду справи, що, в свою чергу, 
жодним чином не зменшує заван-
таженість Верховного Суду, а лише 
впливає на назву документа, який 
приймає суд за наслідками розгля-
ду справи. 

До обговорення змін у сімейно-
му праві долучились:

• Володимир Вовк – заступ-
ник директора Департаменту 
забезпечення прав дітей та 
оздоровлення.

• Любовь Солодухіна – дер-
жавний експерт експертної 
групи з питань інтегрованих 
соціальних послуг сім’ям Дирек-
торату соціальних послуг та 
інтеграції.

• Юрій Молоканов – заступ-
ник керівника секретаріату Ко-
мітету Верховної Ради України 
з питань сім’ї та молодіжної  
політики.

• Наталія Мельничук – голов-
ний спеціаліст секретаріату ко-
мітету з питань гуманітарної 
та цифрової політики – голов-
ний спеціаліст секретаріату ко-
мітету з питань гуманітарної 
та цифрової політики.

• Наталя Грінберг та Андрій 
Беспалий  – помічники народно-
го депутата України Тетяни 
Рябухи.

Велику увагу учасники кругло-
го столу приділили проєкту Зако-
ну України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо сприяння формуванню 
відповідального батьківства», від-

повідно до якого законотворці 
пропонують, що, у разі укладення 
між батьками договору про спла-
ту аліментів, подружжя, яке має 
дітей, може розірвати шлюб, звер-
нувшись з відповідною заявою до 
органу державної реєстрації актів 
цивільного стану. Також була озву-
чена пропозиція комплексного 
розгляду позову про розірвання 
шлюбу, де суд в одній справі може 
вирішити три основних питання:

1) розірвання шлюбу;
2) визначення місця проживан-

ня дитини;
3) стягнення аліментів.
Дискутували з приводу й інших 

питань, які висвітлюються у проєкті 
Закону.

Директорат соціальних послуг 
та інтеграції Міністерства соціаль-
ної політики України пропонує 
долучитись до розробки проєк-
ту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння форму-
ванню відповідального батьків-
ства». 

Дякуємо всім, хто долучився 
до нашого заходу!

Пропонуємо переглянути за-
пис заходу за посиланням https://
www.facebook.com/vlasiuk.kateryna/
videos/615820332575824 

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ЗМІНИ В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ»

У ПРЕС-ЦЕНТРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ 
20 ЛЮТОГО 2020 РОКУ ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ «ЗМІ-
НИ В СІМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ».
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Віцепрезидент ААУ та Голова 
Комітету ААУ з судової практи-
ки, партнер EQUITY Олег Малі-
невський виступив модератором 
заходу.

Учасники дискусії обговорили 
проблематику процесуальних зло- 
вживань в аспекті найсвіжіших зако-
нодавчих новел про самопредстав-
ництво юридичних осіб та касаційні 
«фільтри». Найбільш гарячими були 
теми відводів, оскарження проміж-
них ухвал, доступу до Верховного 
Суду та статусу самопредставника.

Зокрема, учасники розглянули 
питання особливості статусу «са-
мопредставника», оскарження про-
міжних ухвал, відводів, касаційних 
фільтрів, касаційного оскарження рі-
шень третіми особами – неучасника-
ми, зловживання судом своїми пов-
новаженнями (дискрецією) тощо.

Андрій Іванів, радник EQUITY, 
взяв активну участь в обговоренні, 
вказавши на можливі проблеми в 
правозастосуванні новел та необ-
хідності подальшого вдосконалення 
законодавства щодо питань про-
цесуальних зловживань. При цьо-
му відмітив пріоритетність заходів, 
спрямованих на їх унеможливлення.

На думку адвоката GRECO Law 
Firm Максима Фролова, найбіль-
шою проблемою на сьогодні є са-
мовідвід для суддів. Серед іншого, 
він зазначив, що законом ця про-
блема не вирішена й у найближчі 
10 років вирішена не буде, якщо 
судова система знаходитиметься 
у тому стані, в якому є зараз. На це 
Роман Бойко відповів, що питання 

щодо самовідводів – це питання 
особисто кожної справи, кожного 
самовідводу. «Це, на мою думку, 
змінами в закон не було внесено. 
Тобто сказати, що треба заборони-
ти або обмежити самовідвід, – це 
абсурд», – зазначив він.

Притягнення фізичних осіб, 
уповноважених діяти від імені 
юридичної особи або органів дер-
жавної влади, на думку старшого 
юриста Eterna Law Kyiv Христи-
ни Шаповалової, є дуже важким, 
оскільки передбачено, що заходи 
процесуального примусу можуть 
бути застосовані як для учасників 
та/або їх представників.

За її словами, це все, що наразі 
можна застосувати до осіб, які не є 
уповноваженими і, наприклад, мо-
жуть зловживати процесуальними 
правами таким чином, що затягува-
тимуть розгляд справи.

Участь у заході взяли також:
• Роман Бойко, суддя Госпо-

дарського суду м. Києва; 
• Андрій Іванів, радник EQUITY 

Law Firm; 
• Григорій Павленко, адвокат 

Pavlenko Legal Group; 
• Ірина Столярчук, адвокат 

Pavlenko Legal Group; 
• Арсеній Салайко, адвокат 

АО «Mitrax»; 
• Олександр Ружицький, парт-

нер EVERLEGAL; 
• Сергій Лисенко, керуючий 

партнер Gracers Law Firm; 
• Олег Горецький, керую-

чий партнер ЮФ «Горецький & 
Партнери»; 

• Олександр Лещенко, керую-
чий партнер АО «Лещенко, Доро-
шенко і партнери»; 

• Олексій Колток, радник 
«Sayenko Kharenko»; 

• Олег Громовий, керуючий 
партнер ЮФ «GENTLS»; 

• Андрій Гусак, партнер ЮФ 
«LEXJUS»; 

• Христина Шаповалова, стар-
ший юрист «Eterna Law», та ін.

Дякуємо Олегу Маліневському, 
Віцепрезиденту ААУ та Голові Ко-
мітету ААУ з судової практики, 
партнеру EQUITY, за організацію 
заходу; учасникам – за цікаву диску-
сію, представникам ЗМІ – за інфор-
маційну підтримку заходу! 

ВІДБУЛОСЬ ЧЕРГОВЕ ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ 
З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ААУ

ЧЕРГОВЕ ВІДКРИТЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З СУДОВОЇ ПРАКТИ-
КИ ААУ – НАРАДЧА PRO «HI ЗЛОВЖИВАННЯМ? ПРОЦЕСУАЛЬНІ 
«ФІЛЬТРИ» VS АДВОКАТСЬКА ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ» ВІДБУЛОСЬ 

20 ЛЮТОГО 2020 РОКУ.
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Голова Комітету Михайло 
Федоренко повідомив про склад 
робочих та експертних груп.

Заступником Голови комітету 
призначено адвоката Анатолія 
Рибачка, а Відповідальним се-
кретарем – помічника адвоката 

Дмитра Саламаху. Також ухва-
лено рішення про залучення до 
складу експертної групи Комітету 
провідних фахівців у галузі адмі-
ністративного права та процесу, 
а саме:

• Максима Дирдіна – народно-

го депутата України, адвоката, 
к.ю.н.;

• Олега Прудивуса – члена 
Вищої ради правосуддя, суддю, 
к.ю.н.;

• Романа Мельника – завідува-
ча кафедри адміністративного 
права та процесу КНУ ім. Тараса 
Шевченка, д.ю.н.;

• Наталію Блажівську – суддю 
Касаційного адміністративно-
го суду у складі Верховного Суду, 
к.ю.н.;

• Оксану Епель – суддю Шос- 
того апеляційного адміністра-
тивного суду, к.ю.н.;

• Богдана Саніна – суддю Ок-
ружного адміністративного су- 
ду м. Києва, к.ю.н.

На засіданні було затверджено 
план роботи та заплановано заходи 
на 2020 рік. Одним із основних за-
вдань Комітету є модернізація адмі-
ністративного права та процесу.

Запрошуємо всіх правників до 
співпраці. 

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ КОМІТЕТУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ ААУ

27 ЛЮТОГО 2020 РОКУ ВІДБУЛИСЬ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ КОМІ-
ТЕТУ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ АСОЦІА-
ЦІ] АДВОКАТІВ УКРАЇНИ.

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Віталій Речиць, 
 адвокат, член громадської ради при  
Кіровоградській обласній державній 
адміністрації, Член постійної комісії  

з питань захисту прав і свобод людини, 
заступник Голови постійної комісії  

з економічних питань

Голова Кіровоградського  
відділення ААУ

Анатолій Рибачок, 
адвокат, юрист АО «Юскутум»

Заступник Голови Комітету з адмі-
ністративного права та процесу 

Георгій Григорян, 
адвокат,  співзасновник ЮФ «VRTS» 

 і онлайн-ресурсу «BEZ BORGIV

Голова Підкомітету ААУ з питань 
банкрутства фізичних осіб
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ВИХІД ЗА ПЕРИМЕТР СПОРУ В КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТАХ

Під час вирішення того чи ін-
шого корпоративного спору «вихід 
за периметр» може стати тим рішу-
чим, але дієвим кроком, що сприя-
тиме зустрічі конфліктуючих сторін 
за столом переговорів, вирішенню 
спору на ранніх етапах у досудово-
му порядку або ж, якщо вже процес 
запущений, матиме ефективний 
вплив на завершення вже існуючих 
судових процесів.

Одразу варто зауважити, що 
формулювання «вихід за периметр 
спору» не є тотожним процесуаль-
ним можливостям суду, наприклад, 
у вигляді виходу за межі позовних 
вимог чи вимог апеляційної та ка-
саційної скарги.

Говорячи про «вихід за пери-
метр спору», мається на увазі ши-
рокий погляд на ситуацію не лише 
очима адвоката чи юриста, який 
аналізує ситуації з точки зору за-
кону, а і як клієнта, опонента, ад-
воката опонента, піар-спеціаліста, 
конкурента і бізнес-партнера клі-
єнта, конкурента і бізнес-партнера 

опонента, кінцевого споживача ре-
зультатів діяльності клієнта, судді, 
який розглядає спір, тощо. Саме по-
гляд на корпоративний конфлікт з 
максимально можливих точок зору 
може підштовхнути до відкриття 
альтернативних, неочевидних та 
новаторських підходів розв’язання 
поставленої задачі.

Корпоративні конфлікти за 
своєю суттю умовно можна поділи-
ти на два види – ті, що виникають 
у зв’язку із реальними суперечка-
ми між засновниками, учасниками, 
акціонерами, та ті, що виникають 
у зв’язку із спробою рейдерського 
захоплення бізнесу шляхом підро-
блення установчих документів або в 
інший спосіб. Відмінності між причи-
нами виникнення конфлікту можуть 
суттєво вплинути на характер вико-
ристання альтернативних підходів 
розв’язання поставленої задачі.

«Мета виправдовує засоби» 
звучить логічно і прийнятно лише 
в контексті аналізу внутрішньої та 
зовнішньої політики династій Ме-
дичі та Борджіа у середньовічній 
Флоренції. На щастя, епоха серед-
ньовіччя давно минула, а тому, го-
ворячи про альтернативні підходи 
розв’язання поставленої задачі, ми 
розуміємо лише легальні та етичні 
засоби: застосування піар-аспекту, 
використання слабкості правової 
чи репутаційної позиції опонента, 
побудова правової позиції на пра-
вових аспектах, щодо яких немає єд-
ності судової практики, пошук більш 
релевантної теоретичної бази тощо. 

Можливості, які для вирішен-
ня корпоративного спору дають 
піар-аспект та репутаційні важелі 
впливу, частіше всього лишаються 
недооціненими та поза увагою як 
клієнтів, так і їхніх радників, адво-
катів. Проте інформація про компа-

нію, розповсюджена в ЗМІ, її аналіз 
та своєчасна реакція на неї інколи 
можуть стати запорукою успіху 
всієї справи. За результатами ана-
лізу інформації можна визначити 
слабкі місця в репутації опонента, 
дізнатися, хто є опонентами твого 
опонента, які інші проблеми та кри-
зи присутні в житті компанії, або ж 
наскільки сильною, впливовою та 
неприступною вона є. Особливої 
уваги механізм привернення уваги 
ЗМІ заслуговує у тому випадку, коли 
опонент дозволяє собі неетичну 
поведінку, порушує закон, вико-
ристовує всі можливі недопустимі 
методи. Звісно, мабуть, перше, що 
порекомендує адвокат, це зверну-
тися за захистом у порядку кримі-
нального судочинства, але пара-
лельно можна надавати розголосу 
цій ситуації через соціальні мережі 
та журналістів. Час покаже, який ме-
ханізм захисту був ефективніший. 
Звісно, надавати розголосу теж тре-
ба з дотриманням норм правового 
поля, не допускаючи закидів від 
опонентів обґрунтованими позов-
ними заявами про захист честі та 
гідності, ділової репутації. 

Наступний нестандартний ме-
ханізм, який пропонується роз-
глянути, це можливість побудови 
захисту в умовах «турбулентності» 
судової практики та відсутності в 
ній єдності. Для кожного практику-
ючого юриста та адвоката знайома 
ситуація, коли бажаного правово-
го висновку Верховного Суду про 
застосування норм права у справі 
з подібними правовідносинами не-
має, а натомість в реєстрі є декіль-
ка рішень судів різних юрисдик-
цій з протилежними висновками. 
У такому випадку, якщо ви знахо-
дитеся на стадії касаційного оскар-
ження, можна обґрунтовувати 

Ірина Столярчук 
Адвокат Pavlenko Legal Group



наявність виключної правової про-
блеми і просити передати справу 
на розгляд Великою Палатою Вер-
ховного Суду та паралельно наво-
дити аргументи й обґрунтування, 
чому одні висновки є правильними 
та чому від інших, протилежних, 
варто відступити. Якщо ж справа 
тільки-тільки готується для подачі 
до суду, то доцільно одразу обґрун-
товувати, чому один висновок є ре-
валентним для вирішення справи, а 
інший – ні, наприклад, через суттєві 
відмінності в обставинах справи та 
правовідносинах, що розглядають-
ся в цілому. Або ж одразу будувати 
позиції на тому, чому суд має відсту-
пити від одного правого висновку 
та застосувати інший. 

Логічно, що для обґрунтуван-
ня відступлення від висновків, які 
є обов’язковими, але в той же час 
суперечливими, доцільно зверта-
тися до релевантної теоретичної 
бази. З цією метою до позову як 
доказ можна подавати професій-
ний висновок експерта з питань 
права. Аналіз змін судової прак-
тики свідчить, що частіше всього 
зміни практики викликані саме 
переглядом правової природи 
тих чи інших відносин, суті того 
чи іншого інституту, механізму за-

хисту, порушеного права тощо.
Проте, незважаючи на наведе-
не вище, найкращий конфлікт – 
це конфлікт, якого не було або який 
вирішився ще до його «офіційного» 
початку. Для цього ми рекоменду-
ємо своїм клієнтами вжити певних 
превентивних заходів. По-перше, 
відслідковувати інформацію про 
компанію та її активи в Єдиному 
державному реєстрі судових рі-
шень, на сайті судової влади або 
через електронний кабінет в сис-
темі «Електронний суд» на предмет 
наявності підозрілих, необґрун-
тованих позовів, інших посягань 
зі сторони третіх осіб. По-друге, 
відслідковувати в Єдиному дер-
жавному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, Реєстрі права 
власності та Реєстрі іпотек інфор-
мацію про підозрілі арешти, інші 
реєстраційні дії щодо реєстрації 
речових прав на нерухоме майно, 
обтяжень щодо нерухомого май-
на, яке належить або знаходить-
ся у користуванні підприємства. 
По-третє, у випадку необхідності 
встановити заборону вчинення ре-
єстраційних дій з нерухомим май-
ном на 10 днів за заявою власника. 
Стежити за закінченням десяти- 
денного строку та періодично пов-

торно подавати відповідні заяви 
про заборону. Також можна переда-
ти основні активи в іпотеку контро-
льованій «дружній» компанії. Вико-
ристовувати функцію SMS-маяк для 
повідомлення про перереєстрацію 
прав на активи. Відслідковувати 
інформацію про підприємство, що 
розміщена в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань. Окремо рекомендує-
мо приділяти увагу інформації про 
компанію, що з’являється у ЗМІ, та 
здійснювати захист своєї ділової 
репутації через подання відповід-
них звернень або навіть у судово-
му порядку. Саме поява негатив-
ної інформації про компанію в ЗМІ 
може допомогти розкрити загрозу 
виникнення конфлікту заздалегідь, 
що дозволить власнику організува-
ти належний захист та попередити 
рейдерське захоплення.

Застосування перелічених ви- 
ще засобів, у тому числі комплек-
сно, в рази пришвидшує вирішен-
ня будь-якого корпоративного 
конфлікту. Тому не варто концен-
труватись виключно на одному 
судовому способі захисту, треба 
виходити із зони комфорту та за 
периметр спору.  

СТАТТЯ
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ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ГУ ДПС У М. КИЄВІ

20 лютого 2020 року в примі-
щенні Головного управління Дер-
жавної податкової служби у м. 
Києві відбулось перше засідання 
новообраної Громадської ради 
при столичній податковій служ-
бі. Першочергово, за порядком 
денним, було необхідно обрати 
керівний склад ради. Шляхом 
голосування одноголосно голо-
вою Громадської ради було об-

рано Олега Добровольського, 
партнера ID Legal Group. Олег 
Добровольський представляє в 
Громадській раді ВГО «Асоціація 
адвокатів України», де є членом 
правління та головою Комітету з 
податкового права.

«Дякую усім присутнім за до-
віру та запевняю, що Громадська 
рада і надалі буде сприяти ефек-
тивному діалогу між податковою 

службою столиці та громадяна-
ми. Ми всі є представниками ор-
ганізацій, де серед інших функцій 
є й захист вітчизняного бізнесу. 
Сподіваюсь, що новообрана рада 
стане ефективним комунікато-
ром і в цьому», – наголосив Олег 
Добровольський.

Заступником голови стала 
Ірина Нараєвська, представ-
ник ГО «Яскраві вчинки», сек- 
ретарем обрано Юлію Рибчен-
ко, представника ГУ ДПС у  
м. Києві.  

ОЛЕГА ДОБРОВОЛЬСЬКОГО, ПАРТНЕРА ID LEGAL GROUP, ОБРА-
НО ГОЛОВОЮ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ ГУ ДПС У М. КИЄВІ.
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Захід відкрила Голова Нагля-
дової ради ААУ Ольга Дмитрієва, 
яка привітала гостей заходу, надала 
слово Президенту ААУ Зої Ярош, 
керуючому партнеру Marshallyer 
& Partners, та Віцепрезиденту ААУ 
Олегу Маліневському, партнеру 
компанії EQUITY, які висловили по-
дяку за співпрацю, а також вручили 
дипломи Генеральним партнерам 
ААУ 2020 року, а це:

• Gracers Law Firm – Сергію 

Лисенку, адвокату, керуючому 
партнеру Gracers Law Firm;

• GRECO – Павлу Куфтирєву, 
адвокату, к.ю.н., керуючому 
партнеру GRECO;

• EQUITY  – Олегу Маліневсько-
му,  партнеру EQUITY, Віцепрези-
денту ААУ,  Голові Комітету ААУ 
з судової практики;

• Eterna Law – Марині Фомен-
ко, CEO МФЮ Eterna Law.

Ольга Дмитрієва представила 
членів Правління ААУ, представ-
ників Генеральних партнерів ААУ:

• Олега Вдовичена – адво-
ката, керуючого партнера АО 
«Вдовичен та партнери»;

• Катерину Гупало – адвока-
та, партнера, керівника прак-
тики кримінального права та 
захисту бізнесу АО «ARZINGER»;

• Олену Костюченко – парт-
нера, керівника практики кримі-
нального права АО «Дмитрієва 
та партнери», к.ю.н., доцента;

• Олега Добровольського – ад- 
воката, партнера ID Legal Group,  

професійного юриста-практика, 
члена ГР при ДФС України, Голову 
комітету ААУ з податкового права;

• Віталія Мацелюха – адво-
ката, керуючого партнера АО 
«АРТІУС», Голову Київського місь-
кого відділення ААУ;

• Григорія Павленка – адвока-
та ЮК «Pavlenko Legal Group»;

• Семена Ханіна – керуючо-
го партнера ЮК «Amber Law 
Company», члена Громадської 

ВІДБУВСЯ ЗАКРИТИЙ ЗАХІД АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ 
ПІД НАЗВОЮ «ЯРМАРОК ПРОЄКТІВ – 2020»

У НЕФОРМАЛЬНІЙ АТМОСФЕРІ 4 ЛЮТОГО 2020 РОКУ ВІДБУВСЯ ЗАКРИТИЙ ЗАХІД АСОЦІАЦІЇ АДВО-
КАТІВ УКРАЇНИ ПІД НАЗВОЮ «ЯРМАРОК ПРОЄКТІВ – 2020», НА ЯКОМУ ВІДБУЛОСЬ ЗНАЙОМСТВО 
З ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ ААУ, ГОЛОВАМИ КОМІТЕТІВ, ВІДДІЛЕНЬ АСОЦІАЦІЇ, КЕРІВНИЦТВОМ ТА 

СЕКРЕТАРІАТОМ, А ТАКОЖ ПРЕЗЕНТУВАЛИСЬ НОВІ ПРОЄКТИ ТА ЗАХОДИ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ДО ПРОВЕДЕН-
НЯ АСОЦІАЦІЄЮ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ У 2020 РОЦІ.
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ради при Головному управлінні 
ДПС у м. Києві;

• Юрія Хапка – адвоката, стар-
шого партнера ЮФ «TOTUM», 
Голову Комітету ААУ  з нерухо-
мості та будівництва;

• Олексія Шевчука – партнера 
АО «Barristers», Голову комітету 
ААУ з захисту прав адвокатів та 
гарантій адвокатської діяльності;

• Зою Ярош – адвоката, керу-
ючого партнера Marshallyer & 
Partners; 

• Олега Маліневського - ад- 
воката, партнера компанії EQUITY.

 Також на заході було представ-
лено Секретаріат ААУ, а саме:

• Анну Аксьонову – директора 
з розвитку;

• Наталію Гальчевську – вико-
навчого директора;

• Наталію Журавльову – ке-
рівника проектів;

• Богдана Рогача – керівника 
проєктів.

 У 2020 році ААУ планується 
проведення наступних заходів:

• 13 березня 2020 року – ІІІ Су-
довий форум ААУ;

• 24 квітня 2020 року – Banking  & 
Compliance A2B Forum;

• 21 травня 2020 року – Law & 
Trade A2B Forum;

• 26 червня 2020 року – Odessa 
Criminal Law Forum «Золотой Дюк»;

• 25 вересня 2020 року – Фо-
рум «Адвокатура. Формула успіху»;

• 16 жовтня 2020 року – Lviv 
Criminal Law Forum;

• 23 жовтня 2020 року – 
Business Protection A2B Forum;

• 13 листопада 2020 року – 

Tax&Business Talks A2B Forum;
• 1 грудня 2020 року – 10-th 

Kyiv Criminal Law Forum.
Також були презентовані проєк-

ти ААУ, а саме:
• Проєкт «Кращі історії адвокатів;
• Науково-експертна Рада ААУ;
• Жіночий клуб ААУ;
• Бюлетень ААУ;
• Клуб адвокатів (неформальні 

зустрічі);
• Спортивний клуб ААУ;
• КМА ААУ;
• Чоловічий клуб ААУ;
• Благодійні проєкти ААУ.
Мали нагоду привітати голів 

комітетів ААУ та вручити дипломи 
«Партнер комітету ААУ» наступним 
нашим партнерам:

• Комітет з аграрного права – 
Голова Діана Коломійцева, к.ю.н., 
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адвокат, керуючий партнер ЮК 
«BOSSOM GROUP»;

• Комітет з питань банкрутства – 
Голова Сергій Боярчуков, керую-
чий партнер ЮК «Алєксєєв, Бояр-
чуков та партнери»; заступників 
голови – Олену Фоміну та Вади-
ма Кізленка;

• Комітет з валютного регулю-
вання та інвестування – Голова Ан-
дрій Сегал, адвокат, директор 
ЮК «AMBER LAW COMPANY»;

• Комітет з міжнародного захи-
сту прав людини – Голова Валерій 
Буняк, адвокат, керуючий парт-
нер АО BSB Partners;

• Комітет з господарського пра-
ва – Голова Діана Козловська, ад-
вокат, арбітражний керуючий, 
керуючий партер LAW FIRM ELITE 
CONSALT GROUP;

• Комітет з земельного права – 

Голова Богдан Яськів, к.ю.н., ад-
вокат, керуючий партнер ЮФ 
«TOTUM»;

• Комітет захисту бізнесу, ак-
тивів та прав інвесторів – Голова 
Олег Вдовичен, адвокат, член 
Правління ААУ, керуючий парт-
нер АО «Вдовичен та партнери»;

• Комітет з інтелектуальної влас-
ності – Голова Вікторія Сопільняк, 
адвокат, патентний повірений 
ПЮА «Дубинський і Ошарова»;

• Комітет з корпоративного пра-
ва – Голова Олена Перцова, адво-
кат, радник ЮФ AEQUO;

• Комітет з екологічного пра-
ва та енергетики – Голова Павло 
Куфтирєв, адвокат, к.ю.н., ке-
руючий партнер ЮК «GRECO». 
Заступник Голови комітету – 
Максим Фролов, к.ю.н., партнер 
ЮК «GRECO»;

• Комітет ААУ з кримінального 
права та процесу – Голова Тарас 
Пошиванюк, адвокат, партнер 
EQUITY;

• Підкомітет захисту у коруп-
ційних кримінальних проваджен-
нях Комітету кримінального права 
та процесу – Голова Костянтин 
Дорошенко, адвокат, іменний 
партнер АО «Лещенко, Дорошен-
ко і партнери»;

• Комітет з питань медіаправа та 
захисту честі, гідності та ділової ре-
путації – Голова Олена Адамантіс, 
PR, GR-менеджер, юрист з пи-
тань захисту ділової репутації;

• Комітет FMCG & Retail – Голо-
ва Ігор Крижановський, керуючий 
партнер TEFFI LAW FIRM, адвокат;

• Комітет з міжнародного арбіт-
ражу – Голова Олександр Лугов-
ський, адвокат, партнер МЮФ 
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«ETERNA LAW»; 
• Комітет з митного права – Го-

лова Герман Тасліцький, адвокат, 
Віце-президент Спілки орендарів 
і підприємців України;

• Комітет з морського права – 
Голова Юрій Сергєєв, адвокат, 
к.ю.н., доцент кафедри мор-
ського та митного права На-
ціонального університету 
«Одеська юридична академія», Ке-
руючий партнер «Юридичне бюро  
Сергєєвих»;

• Комітет з нерухомості та бу-
дівництва – Голова Юрій Хапко, 
старший партнер ЮФ «TOTUM», 
адвокат, керівник практики Бу-
дівництва & Капітальних інвес-
тицій, член Правління ААУ;

• Комітет з податкового права – 
Голова Олег Добровольський, 
адвокат, партнер ЮО ID Legal 

Group, член Правління ААУ, член 
ГР при ДФС України;

• Комітет з охорони здоров’я – 
Голова Радмила Гревцова, к.ю.н., 
керуючий партнер ЮК «Конкор-
дія», к.ю.н., доцент;

• Комітет з сімейного права та 
майнових спорів – Голова Кате-
рина Власюк, адвокат, керівник 
АБ «Сімейний адвокат Катерина 
Власюк», член Наглядової ради ААУ;

• Комітет з судової практики – 
Голова Олег Маліневський, адво-
кат, Віцепрезидент ААУ, парт-
нер EQUITY, член Дисциплінарної 
палати КДКА Київської області;

• Комітет з захисту прав адвока-
тів – Голова Олексій Шевчук, член 
Правління ААУ, керуючий парт-
нер АО «Barristers», адвокат;

• Комітет з медіації – Голова Олег 
Горецький, к.ю.н., керуючий парт-

нер ЮФ «Горецький & партнери»;
• Комітет з освітньої політики – 

Голова Володимир Віхляєв, адво-
кат, проректор з правової робо-
ти, головний юрисконсульт рек-
торату Класичного приватного 
університету.

 Разом з тим привітали регіо-
нальні відділення ААУ. Зокрема, 
Полтавське відділення – Голова 
Олександр Дзюбенко та Львів-
ське відділення – Голова Андрій 
Богуцький.

 Отже, даний захід був наси-
чений неповторною атмосферою, 
знайомством з цікавими людьми 
та далекоглядними планами на по-
дальшу співпрацю.

 Ми дякуємо всім партнерам, 
активу, членам Правління ААУ, го-
ловам комітетів та відділень за до-
віру та співпрацю. 
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Ще в 2017 році, який став, по 
суті, революційним для судової 
системи, було прийнято низку 
змін до процесуальних кодексів 
України. Однією із новацій стало 
розширення поняття та видів 
доказів. Саме з 2017 року в учас-
ників справи з’явилася можли-
вість застосування електрон- 
них доказів у судочинстві.

У цій статті детально зупи-
нимося на реаліях практично-
го застосування електронних 
доказів саме у господарському 
процесі.

Так, стаття 42 Господарського 
процесуального кодексу України 
(далі – ГПК України) передбачає 
можливість подання до суду до-
казів в електронній формі. Зокре-
ма, відповідно до ст. 73 ГПК Укра-
їни, доказами є будь-які дані, на 
підставі яких суд встановлює на-

явність або відсутність обставин 
(фактів), що обґрунтовують вимоги 
і заперечення учасників справи, 
та інших обставин, які мають зна-
чення для вирішення справи. Ці 
дані встановлюються, в тому числі, 
письмовими, речовими і електрон- 
ними доказами. 

Незважаючи на те, що нововве-
дення існує вже майже три роки, на 
практиці є проблеми, пов’язані із 
застосуванням відповідних норм. 
Саме тому досліджуване нами пи-
тання неодноразово підіймалося 
практикуючими юристами. 

Повернемося до норм Госпо-
дарського процесуального кодек-
су України. Відповідно до ст. 96 ГПК 
України, електронними доказа-
ми є інформація в електронній 
(цифровій) формі, яка містить дані 
про обставини, що мають значення 
для справи, зокрема, електронні 
документи (в тому числі текстові 
документи, графічні зображення, 
плани, фотографії, відео- та звуко-
записи тощо), вебсайти (сторінки), 
текстові, мультимедійні та голосові 
повідомлення, метадані, бази да-
них й інші дані в електронній фор-
мі. Такі дані можуть зберігатися, 
зокрема, на портативних пристро-
ях (картах пам’яті, мобільних теле-
фонах тощо), серверах, системах 
резервного копіювання, інших міс-
цях збереження даних в електрон- 
ній формі (в тому числі в мережі 
Інтернет).

Звертаю увагу, що ключовим 
елементом встановленої дефініції 
є те, що інформація має бути саме в 
електронній (цифровій) формі. 

За тлумаченням поняття 
«електронна (цифрова) інформа-
ція» звернемося до Закону Украї-
ни «Про авторське право і суміжні 
права», відповідно до норм якого 

електронна (цифрова) інфор-
мація – це аудіовізуальні твори, 
музичні твори (з текстом або без 
тексту), комп’ютерні програми, 
фонограми, відеограми, програ-
ми (передачі) організацій мовлен-
ня, що знаходяться в електрон- 
ній (цифровій) формі, придат-
ній для зчитування і відтворення 
комп’ютером, які можуть існувати 
і (або) зберігатися у вигляді одно-
го або декількох файлів (частин 
файлів), записів у базі даних на 
зберігаючих пристроях комп’юте-
рів, серверів тощо у мережі Інтер-
нет, а також програми (передачі) 
організацій мовлення, що ретран-
слюються з використанням мере-
жі Інтернет. 

Згідно з ч. 2 ст. 96 ГПК України, 
електронні докази подаються в 
оригіналі або в електронній копії, 
засвідченій електронним цифро-
вим підписом, прирівняним до 
власноручного підпису відповід-
но до Закону України «Про елект- 
ронний цифровий підпис». При 
цьому Законом може бути перед-
бачено й інший порядок засвід-
чення електронної копії електрон- 
ного доказу. 

Слід зосередити увагу на тому, 
що Закон України «Про електрон- 
ний цифровий підпис» втратив 
чинність на підставі Закону «Про 
електронні довірчі послуги». 

Що таке електронний під-
пис? 

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 1 
Закону України «Про електронні 
довірчі послуги», електронний під-
пис – це електронні дані, які дода-
ються підписувачем до інших елек-
тронних даних або логічно з ними 
пов’язуються і використовуються 
ним як підпис. 

Дмитро Майстро 
Адвокат, партнер  
ТОВ «Юридична компанія 
«Майстро і Беженар», голова 
Запорізького відділення ААУ
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Увага! Електронний цифровий 
підпис є головним реквізитом фор-
ми подання електронного доказу. 
Про це йдеться і в ухвалі Великої 
Палати Верховного Суду у справі 
№9901/43/19 (П/9901/43/19) від 14 
лютого 2019 року. 

Електронні докази можливо 
подавати з використанням Єдиної 
судової інформаційно-телекомуні-
каційної системи (ЄСІТС). Однак, на 
жаль, ЄСІТС дотепер не розпочала 
роботу.

У результаті на практиці суди 
відхиляють електронні докази 
через те, що єдина судова інфор-
маційно-телекомунікаційна сис- 
тема не розпочала свою роботу. 
Зокрема, ухвалою від 4 березня 
2019 року у справі №404/4623/15а 
(8а/404/1/18) Верховний Суд поста-
новив, що електронні докази були 
подані з використанням ЕЦП, проте 
відхилив такі документи, посилаю-
чись на те, що Єдина судова інфор-
маційно-телекомунікаційна система 
не розпочала роботу, що унеможли-
влює прийняття документів в елек-
тронній формі без наявності власно-
ручного підпису скаржника.

Планувалося запустити систе-
му у 2019 році, проте зараз строки 
перенесено. Так, 7 листопада 2019 
року вийшла нова редакція Кон-
цепції побудови ЄСІТС, згідно з якою 
повноцінний запуск ЄСІТС та «Елек-
тронного суду» відбудеться не рані-
ше 2023 року. 

З урахуванням окресленої про-
блематики в сьогоденних реаліях 
відповідні докази подають до су-
дів у паперовій формі. 

Так, Господарським процесуаль-
ним кодексом України регламенто-
ване право учасників справи пода-
вати електронні докази в паперових 
копіях, посвідчених в порядку, пе-
редбаченому законом. Паперова 
копія електронного доказу не вва-
жається письмовим доказом. 

При цьому сам порядок засвід-
чення паперових копій законом 
досі не встановлений. Відповідно 
до чинного законодавства України, 
нотаріуси не мають повноважень 
щодо засвідчення електронних ко-
пій та посвідчення паперових копій 
електронних доказів. 

Також слід зазначити, якщо по-
дану копію (паперову копію) елек-

тронного доказу суд за клопотан-
ням учасника справи або з власної 
ініціативи може витребувати у від-
повідної особи оригінал електрон- 
ного доказу. 

У разі, коли оригінал електрон- 
ного доказу не поданий, а учасник 
справи або суд ставить під сумнів 
відповідність поданої копії (паперо-
вої копії) оригіналу, такий доказ не 
береться судом до уваги.

Окремо акцентую увагу ко-
лег, що при неможливості на-
дати до суду електронні до-
кази на підставі статті 82 ГПК 
України вони оглядаються за їх 
місцезнаходженням.

Отже, можна зробити висно-
вок, що наразі існують значні пе-
решкоди при поданні до судів 
електронних доказів. І для по-
дальшого ефективного функціо-
нування інституту доказування в 
господарському процесі, а саме –
застосування електронних доказів 
у судочинстві, та повної реалізації 
прав учасників справи є нагальна 
необхідність внесення змін до за-
конодавчої бази та врегулювання 
існуючих правових колізій. 

Метою меморандуму є довго-
строкова співпраця, направлена 
на посилення ролі професійних 
недержавних громадських об’єд-
нань і засобів масової інформації, 
підвищення ролі та авторитету 
адвокатури в суспільстві, захист 

прав авдокатів та гарантій адво-
катської діяльності, висвітлен-
ня фахових проблемних питань, 
впровадження спільних про-
єктів та висвітлення діяльності 
ААУ. 

«Юридична газета» – це профе-
сійне юридичне видання, яке вида-
ється з 2003 року та відзначається 
об’єктивністю та неупередженістю 
подачі інформації. 

Щиро дякуємо Олені Осмолов-
ській, генеральному директору 
ТОВ «Юридична газета», та Єго-
ру Желтухіну, головному редак-
тору «Юридичної газети», за 
підтримку заходів та проєктів ААУ, 
а також сподіваємося на продов-
ження активної співпраці.

Детальніше про видання та умо-
ви передплати дивіться за посилан-
ням: https://yur-gazeta.com/ 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ААУ 
ТА ВИДАННЯМ «ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА»

ААУ ПОСИЛЮЄ СПІВПРАЦЮ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПАРТНЕРА-
МИ. 26 ЛЮТОГО 2020 РОКУ ПІД ЧАС ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ 
ПРАВЛІННЯ ААУ БУЛО ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВ-

РОБІТНИЦТВО МІЖ ААУ ТА ВИДАННЯМ «ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА».
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