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4 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

Що у Вашому розумінні являє 
собою професія «адвокат»?

На моє глибоке переконання для 
усвідомлення справжнього сенсу ад-
вокатської професії не варто обмежу-
вати її вузькопрофесійними юридич-
ними рамками. Адвокат – це спосіб 
мислення та стиль життя, домінан-
тами яких є справедливість, прин-
циповість, незалежність та служіння 
ближньому. Адвокатська професія 
дуже відповідальна, адже подібно 
лікарю, якому пацієнти довіряють 
власне здоров’я, в наших руках часто 
опиняються клієнтські долі.

Чим обумовлений саме Ваш 
професійний вибір?

Мій професійний шлях знахо-
диться у повній гармонії зі сформу-
льованим вище власним розумінням 
професії адвоката. Особисто для 
мене адвокатська діяльність прива-
блива завдяки невичерпним мож-
ливостям для самореалізації, прояву 
креативу та нестандартного мис-
лення, найбільш ефективного засто-
сування теоретичних знань та прак-
тичного досвіду.

Я з глибокою повагою ставлюся 
і до інших юридичних професій, зо-
крема суддів, прокурорів, нотаріусів, 

юрисконсультів та інших. Але осо-
бисто для мене жодна з них не забез-
печить подібного адвокатурі рівня 
трудової та фінансової незалежнос-
ті, розмаїття вибору практик, юрис-
дикцій, тематики кейсів та широти 
кола клієнтів. Фактично дії адвоката 
обмежені лише вимогами законодав-
ства, правилами адвокатської етики, 
інтересами клієнта та його власними 
загальнолюдськими принципами.

Особливу наснагу особисто мені 
дають складні кейси та діяльність 
«pro bono». Перші є справжнім про-
фесійним викликом та тригером, 
який максимально мобілізує усі на-
явні знання та практичні навички, 
змушує мозок активно працювати 
в пошуках найбільш ефективного, 
іноді єдиного можливого варіанту. 
Наявність сильного процесуаль-
ного опонента лише додає азарту, 
примножуючи емоційний ефект від 
отриманого результату. Клієнти в 
складних кейсах, як правило, досить 
цікаві особистості, знайомство та по-
дальше спілкування з якими знач-
но розширює кут світосприйняття. 
«Pro bono» ж справи – невід’ємна 
сутність усієї адвокації, вираз вну-
трішнього протесту адвоката про-
ти соціальної кривди та неправди, 
прямий шлях до відновлення віри в 
справедливість.

Що на Вашу думку є запору-
кою успіху в професії?

Це досить філософське питання, 
відповідь на яке криється в одночас-
ному впливі комплексу факторів.

Повністю розділяючи погляди 
українського мислителя Григорія 
Сковороди щодо важливості «срод-
ності» обраної праці з вашим вну-
трішнім «я», переконаний, що базо-
вим фундаментом успіху є «емоційна 
закоханість» в професію – коли на 
фоні обраного виду праці будь-які 
інші економічні активності, мож-
ливості заробітку чи самореаліза-
ції, відходять на другорядний план. 
Таке сприйняття забезпечує макси-
мальний фокус на справах, стрімко 
підвищує працездатність, сприяє 
найповнішому та найшвидшому вдо-
сконаленню в професійному плані.

Не менш важливим фактором 
успіху є чітке визначення цілей та 
невтомна щоденна праця щодо їх 
досягнення. У своїх цілях варто праг-
нути надможливого, і лише так Ви 
зможете отримати свій максимум. 
Говорячи про професійне зростання, 
важливо рости перш за все над со-
бою, бути кращим ніж учора, трима-
ти руку на пульсі ринкових трендів, 
законодавства та практики, при цьо-
му не забувати розвивати в собі про-
фесійні «фішки», які стануть конку-
рентною перевагою перед колегами.

Попри зовнішню банальність, 
надважливим для загального успіху 
є професійне везіння, яке виявля-
ється головним чином в тих людях, 
які трапляються на нашому профе-
сійному шляху. На прикладі нашої 
компанії EQUITY визнаю, що велике 
щастя мати партнерів-однодумців 
та в цілому надійну юридичну ко-
манду, здатну пліч-о-пліч реалізову-
вати найамбітніші завдання в най-
складніших кейсах. Ну і нарешті, 
клієнти – чи не найоб’єктивніше 
мірило професійного успіху та вод-
ночас стимул до подальшого росту 
та вдосконалення.

Хоча й на перелічених мною 
факторах можна було ставити кра-
пку – адже, зазвичай, їх наявність вже 
гарантує значний рівень професій-
ного успіху, я хотів би окремо зупи-
нитися на ознаці, яка майже в 100% 
випадках притаманна лише справді 
успішним фірмам та професіоналам 
– відповідальне лідерство, проявом 
якого є здатність дбати про розвиток 
та майбутнє усієї адвокатської про-
фесії. Підтримка юридичної молоді, 
запуск ефективних освітніх проектів, 
створення незалежних дискусійних 
майданчиків, активна участь в орга-
нах адвокатського самоврядування 
та незалежних організаціях адвока-
тів, законопроектна робота, а також 
багато інших «pro bono» речей при-
таманні лише справжнім лідерам 
ринку. Пишаюся тим, що компанія 
EQUITY не залишається осторонь 
вказаних процесів та приймає в них 
активну участь. Для нас велика честь 
ділитися власним знанням та досві-

«У СВОЇХ ЦІЛЯХ ВАРТО ПРАГНУТИ НАДМОЖЛИВОГО»

Олег МАЛІНЕВСЬКИЙ

Адвокат, Партнер ЮК EQUITY, 
Голова Комітету ААУ з судової 
практики
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дом, вкладати свій час та ресурси за-
для формування кращих стандартів 
адвокатської професії.

Що треба для побудови демо-
кратичної самоврядної організації 
адвокатами?

Перш за все єдність. Замість вну-
трішнього протистояння адвокати 
мають консолідувати власні зусилля 
у відстоюванні адвокатури як неза-
лежної суспільної інституції. Існу-
вання паралельних регіональних ад-
вокатур, поділ адвокатів на табори за 
принципом «свій-чужий», втягнення 
в протистояння судових та інших 
державних органів, недоречні апе-
лювання до міжнародної спільноти 
та різного роду зовнішніх експертів 
та інші прояви адвокатського розбра-
ту повинні відійти в історичне не-
буття під наступом єдиного адвокат-
ського фронту з розширення прав та 
гарантій адвокатської діяльності.

Особисто я переконаний, що 
в силу певних законотворчих про-
цесів адвокатська спільнота просто 
зобов’язана стати на шлях внутріш-
нього примирення. Адвокати завжди 
єднались в один міцний кулак перед 
проявами будь-яких зовнішніх загроз 
чи утисків, особливо з боку право-
охоронних органів. Саме так повин-
но бути зроблено і в цей доленосний 
час судово-правових реформ, коли 
всього-на-всього один закон на роки 
може вирішити долю усього інсти-
туту і який саме вектор буде обрано 
залежить від кожного з нас.

На жаль, в розумінні більшості 
адвокатів дискусія про майбутнє 
адвокатури поверхнево зводиться 
лише до визначення прізвищ в керів-
ництві органів адвокатського само-
врядування та їх можливого фінан-
сового чи дисциплінарного впливу 
на адвокатів. На моє ж переконання, 
не форма організації адвокатури чи 
конкретні прізвища її очільників, 
а зміст, мета та принципи діяльно-
сті повинні бути мірилом демокра-
тичності та незалежності адвокат-
ського самоврядування. Виборене 
адвокатами для здійснення голов-
ним чином представницької, захис-
ної та координаційної функції, само-
врядування – повинно бути опорою 
та орієнтиром для кожного адвоката, 

та ні за яких обставин не перетво-
ритись на «міністерство адвокату-
ри». Але для цього не обов’язково 
ламати наявну систему, а достат-
ньо лише зробити кілька кроків - 
розширити професійні права ад-
вокатів та гарантії адвокатської ді-
яльності; обмежити підстави та впо-
рядкувати процедуру притягнення 
адвоката до дисциплінарної відпо-
відальності, виключаючи суб’єктив-
ний фактор та політичні мотиви; 
зробити більш прозорою систему 
публічних фінансів в адвокатурі.

Яка роль професійних неза-
лежних організацій адвокатів у 
вказаних процесах?

Без перебільшення, визначаль-
на. Візьмемо для прикладу Асоці-
ацію адвокатів України. В процесі 
дискусії щодо майбутнього професії 
відкритість ААУ для усіх адвокатів 
та відсутність у неї «владного» ста-
тусу стає перевагою перед іншими 
організаціями, в тому числі органа-
ми адвокатського самоврядування, 
з точки зору об’єктивності, багато-
векторності та відкритості дискусій. 
Саме подібні організації зобов’язані 
формувати незалежні майданчики 
для напрацювання єдиної виваже-
ної адвокатської позиції щодо май-
бутнього адвокатури та системи су-
дочинства в цілому.

Саме така роль покладається на I 
Судовий форум ААУ, а також на не-
щодавно створений Комітет ААУ із 
судової практики. Пишаємося тим, 
що саме компанія EQUITY не лише 
виступила одним з ідейних ініціа-
торів заснування як Форуму, так і 
Комітету, а й підтримує їх в статусі 
Генерального партнера.

Форуми на судову тематику не 
є новим явищем на юридичному 
ринку. В чому особливість при-
йдешнього Судового форуму ААУ?

Це перший подібний захід все-
українського рівня, який буде про-
ведено після 15 грудня 2017 року 
– початку роботи ВС та нових проце-
суальних кодексів. То ж по суті це збір  
врожаю практики першого процесу-
ального кварталу. На диво, це взагалі 
перший організований адвокатами 
всеукраїнський форум подібної те-
матики в історії незалежної України.

Але «адвокатський» – це не 
лише для адвокатів, адже він від-
критий для усіх суддів, прокурорів, 
юрисконсультів та інших небайду-
жих юридичних практиків. «Адво-
катський» значить «спрямований на 
практику», адже саме це цікаво для 
адвокатів та їх клієнтів. Тож прак-
тичне спрямування буде головною 
особливістю форуму. Все матиме 
практичний ухил – і тематика, і 
формати, що провокують дискусію, 
і база для обговорення – переважно 
реальні кейси та об’ємний досвід 
спікерів, серед яких лідери ринку, 
авторитетні судді-практики.

Ми свідомо відмовилися від чи-
новників та будь-якої цензури. Рі-
вень заходу забезпечать кращі про-
фесіонали, які занурені в практику 
та гостро відчувають її пульс. Розви-
ваючи лозунг ААУ про відкритість 
для усіх адвокатів, ми свідомо обрали 
зручну локацію - Український дім, 
яка вміщує майже 500 учасників, та є 
максимально комфортною для спіл-
кування, обміну досвідом, ідеями, 
думками, особистими контактами.

Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

Роль та значення адвокату-
ри у суспільстві лише зростатиме. 
І справа не лише у впровадженні 
монополії на процесуальне пред-
ставництво. Переконаний, що саме 
адвокати будуть сильною, незалеж-
ною юридичною опорою для усіх 
громадян та бізнесу. З широкими 
професійними правами та гаран-
тіями адвокатської діяльності, силь-
ним, незалежним і головне «проа-
двокатським» самоврядуванням з 
максимально чіткими та прозорими 
механізмами формування, фінансу-
вання та функціонування.

Але для того щоб цей процес 
пройшов максимально безболісно 
та швидко, вся адвокатська спільно-
та повинна об’єднатися, забути ми-
нулі образи та відкинути особисті 
амбіції й максимально самостійно, 
без нав’язливих вказівок з боку дер-
жавних органів та чужоземних ін-
ституцій погодити спільне бачення 
щодо власного майбутнього. Я вірю, 
що ми здатні це зробити та обов’яз-
ково зробимо! 
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ПОДІЯ ААУ

ВІДБУВСЯ VIІ ЗИМОВИЙ ФОРУМ ААУ  
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

15 грудня 2017 року у Premier 
Hotel Rus відбувся VIІ Зимовий фо-
рум ААУ з кримінального права та 
процесу. 

 Під час форуму розглядались 
головні питання щодо судово-право-
вої реформи та змін в кримінально-
му процесі; корупційних злочинів; 
стратегії та тактиці захисту по кримі-
нальним справам; захисту бізнесу та 
економічної злочинності; проблем-
них питань обшуків; актуальних 
проблем доказування та ін. 

З вітальними промовами, які 
надихнули учасників Форуму,  
виступили: Зоя Ярош,  Президент 
Асоціації адвокатів України, ке-
руючий партнер АК «Маршаллєр 
і партнери». Ольга Дмитрієва, 
Голова Наглядової ради ААУ та 
Голова Оргкомітету VIІ Зимового 
Форуму ААУ з кримінального пра-
ва та процесу, керуючий партнер 
АО Dmitrieva & Partners; Тарас По-
шиванюк, адвокат, Партнер ЮК 
«EQUITY». 

Першу сесію Форуму, що була 
присвячена реформуванню судової 
системи та змінам в кримінально-
му процесі, модерував Тарас По-
шиванюк, адвокат, Партнер ЮК 
«EQUITY». Дискутували про нові 
процесуальні терміни, реорганіза-
цію судів, ліквідації та об’єднання, 
відео фіксацію судового процесу та 
обов’язкову присутність адвоката. 

На тему реалій судової системи 
виступив Сергій Козьяков, Голова 
Вищої кваліфікаційної комісії суд-
дів України, к.ю.н., доцент. Запра-
цював «новий» Верховний суд із 
оновленими функціями. Учасники 
Форуму дізналися, як тепер виглядає 
судова система України насправді. 

Богдан Крикливенко, керівник 
Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав лю-
дини, доповідав про аналіз скарг до 
Уповноваженого щодо порушень 
прав людини у кримінальному 
процесі. Багато питань викликало 
оголошення про підозру, оскільки 

повідомлення, що відбувається не 
особисто, призводить до подальших 
порушень. 

Микола Погорецький, Завіду-
вач кафедри правосуддя Київсько-
го національного університету 
імені Тараса Шевченка, адвокат, 
д.ю.н., професор, Заслужений діяч 
науки і техніки України, розповів 
про застосування провокації в ході 
негласних розслідувань: питання 
правомірності. Відчуття, що люди-
на схильна брати хабар, але прямих 
доказів немає? Таємні агенти здатні 
схилити особу до злочину. Прово-
кація є неправомірною дією право-
охоронних органів. 

Олена Костюченко, член Прав-
ління ААУ, партнер АО Dmitrieva 
& Partners, к.ю.н., доцент, зверну-
ла увагу на те, що адвокатам слід 
частіше вдаватися до прямого пе-
рехресного допиту свідків і потер-
пілих. Виявили, як перехресний до-
пит дозволяє отримати максимум 
інформації. 
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Олексій Шевчук, адвокат, 
АО «Barristers» виступив на тему: 
«Екстрадицію по-українськи: КПК 
та реалії». Міжнародно-право-
ві договори між країнами мають 
створювати певні правила для по-
дальшої взаємодії. У Грузії по від-
ношенню до Саакашвілі відкрили 
кримінальну справу, а що вирішує 
Україна? Проаналізували дане пи-
тання на реальному прикладі. 

Також були обговорені ме-
ханізми практичної реалізації 
екстрадиції; обставини, що пе-
решкоджають екстрадиції особи, 
практика ЄСПЛ

• Практичний приклад: кейс 
«Платона (Кобалєва)»;

• Практичні поради захиснику, 
що здійснює захист особи, яку пла-
нується видати запитуючій стороні;

• Практика ЄСПЛ.
Сесію про корупційні злочини: 

особливості досудового розслідуван-
ня та судового розгляду модерував 
Володимир Рудниченко, адвокат, 
керівник практики кримінального 
права МЮФ «INTEGRITES». 

Про особливості процесуаль-
ного керівництва у кримінальному 
провадженні доповідав Василь Кри-
чун, Начальник відділу Спеціалізо-
ваної антикорупційної прокура-
тури. Процесуальний керівник має 
надавати відповідні установки та 
керувати  діями слідчого. Особли-
вості керування залежать від специ-
фіки справи та мають свої нюанси, 
що були названі в ході доповіді. 

Віталій Наум, адвокат, член 
Правління ААУ,  голова АО «Націо-
нальна колегія адвокатів», розкрив 
тему фінансування терроризму – 

питання, що з кожним роком усе 
більше непокоїть світ. Також акту-
альним є питання позбавлення осіб, 
пов’язаних із терористичною та се-
паратистською діяльністю, джерел 
фінансування. Як уникнути ризику 
бути звинуваченим у фінансуванні 
тероризму? Як діяти при виникнен-
ні підозри щодо можливої причет-
ності клієнта до фінансування теро-
ризму? Були знайдені відповіді на ці 
та багато інших питань. 

Як вплинула активна бороть-
ба з корупцією та назріле питання 
створення антикорупційного суду 
на захист у корупційних злочинах? 
Проблеми захисту у корупційних 
злочинах розглянув Андрій Тригуб, 
к.ю.н., адвокат АО «Скляренко, Си-
доренко та Партнери».

Надія Вороницькая-Гайдак, ке- 
руючий партнер Юридичного 
об’єднання «Феміда», виступила на 
тему: «Спецконфіскація. Боротьба з 
корупцією чи рейдерство по-укра-
їнські?». Вимоги Євросоюзу, присут-
ність третіх осіб. Поговорили про 
те, наскільки цей механізм є дієвим. 
Відповіли на питання: чи не пору-
шує, на практиці, застосування та-
кого механізму права інших осіб?Як 
захищають свої права треті особи, у 
яких намагаються забрати майно під 
виглядом спецконфіскації? Скільки 
державі вдалось повернути вкра-
дених грошей? Чи готова держава 
компенсувати збитки, якщо згодом 
виявиться що майно було конфіско-
вано неправомірно? 

Ганна Коновалова, адвокат, 
старший партнер АО «Клочков 
та партнери», модерувала сесію 2 
А «Обшуки: проблемні питання». 

Обговорили, як обов’язкова при-
сутність технічних засобів фіксації 
впливатиме на процедуру обшуку.  

Володимир Клочков, адвокат, 
член Правління ААУ, керуючий 
партнер АО «Клочков та партне-
ри», Голова Комітету ААУ з захи-
сту прав та гарантій адвокатської 
діяльності, розповів про проблемні 
питання обшуку офісу адвоката. 

Вікторія Кицюк, суддя Со-
лом’янського районного суду міста 
Києва, доповідала про повноважен-
ня слідчого судді: сучасний стан та 
перспективи розвитку. 

Анастасія Гурська, адвокат, 
партнер АО «Клочков та партне-
ри»,  виступила на тему: «Визнання 
недопустимими доказів в криміналь-
ному процесі». Обговорили критерії 
визнання доказів недопустимими, як 
можливої лінії захисту клієнта. Бо-
ротьба за права людини є місією ад-
воката, тож разом з Анастасією Гур-
ською навчилися захищати клієнта 
від порушень прав людини, гаран-
тованих Конституцією та законами 
України. 

Костянтин Дорошенко, іменний 
партнер АО «Лещенко, Дорошенко і 
партнери», розглянув актуальні пи-
тання арешту майна, вилученого під 
час обшуку. Дуже часто власнику ви-
лученого майна доводиться прохо-
дити малоприємну процедуру його 
повернення. Дізналися, як спрости-
ти цю процедуру. 

На тему особливості захисту 
прав третіх осіб, щодо майна яких 
вирішується питання про арешт до-
повідав Олексій Задоєнко, адвокат 
АО Arzinger. 

Юрий Петренко, управляючий 
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партнер, руководитель практи-
ки судового процесу и розширен-
ня споров ADER HABER (Spenser 
& Kauffmann), модерував сесію 2В 
«Стратегія і тактика захисту по кри-
мінальним справам». 

Катерина Нікітюк, адвокат, 
правозахисник, розглянула тему уча-
сті адвоката на стадії застосування 
запобіжного заходу та тактичні при-
йоми. У ході виступу були підняті 
питання обов’язків, що покладають-
ся на підозрюваного при застосуван-
ні запобіжного заходу, особливості 
кожного з запобіжних заходів та так-
тику й порядок їх застосування. 

Про тактичні питання захисту 
на стадії досудового розслідування 
розповів Денис Пономаренко, парт-
нер АО «Barristers». Під час виступу 
Денис Пономаренко розповів про 
встановлення незаконності затри-
мання через механізм, передбаче-
ний ст. 303 КПК України. 

Віталій Шаповалов, Голова Ко-
легії поліграфологів України, За-
ступник директора Українського 
бюро психофізіологічних досліджень 
та безпеки, експерт-психолог, допо-

відав на тему практики проведення 
судової психологічної  експертизи за 
відеоматеріалами слідчих дій. Дізна-
лися про авторську методику Віталія 
Шаповалова про психологічну оцін-
ку достовірності показань в юридич-
ній практиці. 

Сесію стосовно актуальних про-
блем доказування модерував Афа-
насій Карлін, партнер ESQUIRES. 

Ярослав Грегірчак, Заступник 
бізнес-омбудсмена, розповідав про 
законні обшуки. 

На тему захисту конфіденційної 
інформації доповідав Семен Ханін, 
адвокат, керуючий партнер ЮК 
«AMBER Corporation». Переконали-
ся, що недооцінка серйозності пи-
тань захисту інформації призводить 
до великих економічних втрат. 

Ігор Усіков, директор Укра-
їнського бюро психофізіологічних 
досліджень та безпеки, Віце-голо-
ва Колегії поліграфологів України, 
виступив на тему: «Практика про-
ведення судових психофізіологіч-
них експертиз із застосуванням по-
ліграфа в Україні». Дізналися про 
судово-слідчу практику експертного 

застосування поліграфа в Україні за 
період 2007-2017 рр, існуючі методи 
та особливості оформлення питань. 

Про економічну експертизу у 
провадженнях з питань пов’язаних з 
оподаткуванням розповів Олег Криво-
лапов, завідувач сектора лабораторії 
економічних та товарознавчих дослі-
джень Дніпропетровського НДІСЕ. 

Проблемі сексуальних злочинів 
була присвячена лекція Бойка Ми-
коли, професора, лікаря – сексопа-
толога, доктора медичних наук. По-
говорили про причини сексуальних 
злочинів, що, насправді, криються 
ще з дитинства. 

Олег Вдовичен, член Правління 
ААУ, керуючий партнер АО «Вдови-
чен та партнери», модерував сесію 
3 А, яка буда присвячена  питанням 
економічної злочинності. 

На тему «Мін’юст, нотаріус, ад-
вокат: баланс захисту прав» висту-
пила Олена Сукманова, к.ю.н., за-
ступник Міністра юстиції України 
з питань державної реєстрації. 

Тетяна Острікова, Народний 
депутат України, розглянула пи-
тання щодо особливостей кримі-

ПОДІЯ ААУ
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нальних проваджень з питань пов’я-
заних з оподаткуванням. 

«Чому порушення кримінально-
го провадження з ухилення від спла-
ти податків за результатами аналітич-
ного дослідження протиправне?» На 
цю тему доповідав Олександр Мінін, 
старший партнер КМ Партнери. 

Олександр Ручко, радник, адво-
кат ALEXANDROV & PARTNERS, 
розповів про правові механізми за-
хисту бізнесу. 

Про способи протидії рейдер-
ським атакам: превентивні дії, ак-
тивну протидію, судовий захист 
доповідав Віктор Мороз, адвокат, 
керуючий партнер адвокатського 
об’єднання «Suprema Lex», експерт 
комітету з захисту бізнесу при Фе-
дерації роботодавців України. 

Тарас Пошиванюк, партнер ЮК 
«EQUITY», виступив на тему: «Кри-
мінальна відповідальність акціоне-
рів неплатоспроможних банків». 

Сесію, присвячену питанням 
захисту інформації з використан-
ням нових технологій модерувала 
Кристіна Чаплієва, адвокат, Голо-
ва АО «ЮВІТО». 

Андрій Іванець, адвокат, керів-

ник практики «Кримінальне право 
та процес» JURIMEX, розповів про 
деякі проблемні аспекти перегляду 
рішень слідчих суддів. 

Питання щодо протиправного 
використання спеціальних техніч-
них засобів негласного отримання 
інформації спецслужбами іноземних 
держав розглянув Богдан Ковальов, 
Начальник сектору відділу контр-
розвідувального захисту інформа-
ційної безпеки держави ГУ СБ Укра-
їни в м. Києві та Київській області. 

Олександр Попов, керівник цен-
тру аналітично-правової інфор-
мації. Компанія ЛІГА:ЗАКОН, до- 
повідав на тему: «Використання 
інтелектуальних систем з аналізу і 
відстеження судових рішень у кри-
мінальному праві». 

Завершуючи цикл допові-
дей, Євген Мірошников, СЕО 
«OBLAVAbot», юрист, розповів про 
боти у кримінальному процесі: ак-
туальність та практику застосуван-
ня. Поговорили про сутність та ва-
ріації юридичних ботів; компанію 
OBLAVAbot- агрегатом криміналь-
них адвокатів; актуальність ботів для 
юристів та клієнтів; пошук клієнтів 

та надання послуг на базі бота. 
ААУ висловлює слова подяки всім 

доповідачам, модераторам, учасникам, 
партнерам заходу. 

Зокрема: Генеральному парт-
неру Форуму – ЮК «EQUITY»; 
Партнерам форуму: АО 
«Arzinger», АО «Клочков та парт-
нери», АО «Лещенко, Дорошенко і 
партнери»; партнерам сесій: АО 
«КМ Партнери», ALEXANDROV 
&PARTNERS, ЮК «AMBER Corpo- 
ration», АО «Dmitrieva & Partners», 
МЮФ «INTEGRITES», ЮО «Феміда», 
АО « ЮВІТО», Українському бюро психо-
фізіологічних досліджень та безпеки, АО 
«Suprema lex», ЮК «Jurimex», АО «Наці-
ональна колегія адвокатів», «Yarych». 

Інформаційним партнерам: 
Генеральному медіа-партнеру «За-

кон і Бізнес», Генеральному інформа-
ційно-правовому партнеру «ЛІГА: 
ЗАКОН», Ексклюзивному інтернет- 
партнеру «ЮРЛИГА»; Аналітичному 
медіа-партнеру «Юрист &  Закон», Ме-
діа-партнеру «Юридична газета», ін-
формаційним партнерам: журналу «Ад-
вокат», газеті «Юридична практика», 
журналу «Бізнес та безпека», «»LIPSKY 
marketing group», порталам:»Freelawyer», 
«Legalans»,  «MIND.UA», «Lawyer.ua», 
«Лойер», «Бізреліз», OBLAVAbot. 

По завершенню Форуму всі ад-
вокати отримали Сертифікати про 
підвищення кваліфікації. 

Запорука успіху при розсліду-
ванні і розгляді кримінальної спра-
ви - це досвідчений кримінальний 
адвокат. Прослухані лекції, прак-
тичні кейси, обмін досвідом та об-
говорення сприяли підвищенню 
професіоналізму та саморозвитку 
учасників. 



Традиційним для процесуально-
го законодавства є закріплення по-
зитивного обов’язку учасників судо-
вого процесу та їхніх представників 
добросовісно користуватися проце-
суальними правами. 

Відповідні норми містяться і у но-
вих процесуальних кодексах, які на-
брали чинність одночасно із почат-
ком роботи нового Верховного Суду 
– 15 грудня 2017 року. Зловживання 
процесуальними правами не допус-
кається, і про це прямо зазначено у 
новому ЦПК, ГПК та КАС України.

На практиці завжди виникали 
два основних запитання, на які мав 
відповісти суддя: чи є підстави для 
кваліфікації дій сторони в  якості 
зловживання правом та яким чином 
реагувати на такі дії сторони або її 
представника?

Нові кодекси містять якщо не ви-
черпну відповідь на це запитання, то 
принаймні напрями для пошуку та-
кої відповіді.

Залежно від конкретних обставин 
суд може визнати зловживанням про-
цесуальними правами дії, що супере-
чать завданню судочинства, зокрема:

1) подання скарги на судове рі-
шення, яке не підлягає оскарженню, 
не є чинним або дія якого закінчила-
ся (вичерпана), подання клопотання 
(заяви) для вирішення питання, яке 
вже вирішено судом, за відсутності 
інших підстав або нових обставин, 
заявлення завідомо безпідставного 
відводу або вчинення інших ана-
логічних дій, що спрямовані на 
безпідставне затягування чи пере-
шкоджання розгляду справи чи ви-
конання судового рішення;

2) подання декількох позовів до 
одного й того самого відповідача 
(відповідачів) з тим самим предме-
том та з тих самих підстав, або подан-
ня декількох позовів з аналогічним 
предметом і з аналогічних підстав, 
або вчинення інших дій, метою яких 
є маніпуляція автоматизованим роз-
поділом справ між суддями;

3) подання завідомо безпідстав-
ного позову, позову за відсутності 
предмета спору або у спорі, який має 
очевидно штучний характер;

4) необґрунтоване або штучне 
об’єднання позовних вимог з метою 
зміни підсудності справи або завідо-
мо безпідставне залучення особи як 
відповідача (співвідповідача) з тією 
самою метою;

5) укладення мирової угоди, 
спрямованої на шкоду правам тре-
тіх осіб, умисне неповідомлення про 
осіб, які мають бути залучені до уча-
сті у справі.

Якщо подання скарги, заяви, 
клопотання визнаються зловживан-
ням процесуальними правами, суд 
з урахуванням обставин справи має 
право залишити без розгляду або по-
вернути скаргу, заяву, клопотання.

Суд зобов’язаний вживати захо-
дів для запобігання зловживанню 
процесуальними правами. У випад-
ку зловживання процесуальними 
правами учасником судового про-
цесу суд застосовує до нього заходи, 
визначені цим Кодексом.

Суд може постановити окрему 
ухвалу у випадку зловживання про-
цесуальними правами, порушення 

процесуальних обов’язків, нена-
лежного виконання професійних 
обов’язків (в тому числі якщо підпи-
сана адвокатом чи прокурором по-
зовна заява містить суттєві недоліки) 
або іншого порушення законодав-
ства адвокатом або прокурором.

Якщо позов має ознаки завідо-
мо безпідставного або інші ознаки 
зловживання правом на позов, суд 
має право, за клопотанням відпові-
дача, зобов’язати позивача внести на 
депозитний рахунок суду грошову 
суму для забезпечення можливого 
відшкодування майбутніх витрат 
відповідача на професійну правни-
чу допомогу та інших витрат, які має 
понести відповідач у зв’язку із роз-
глядом справи (забезпечення витрат 
на професійну правничу допомогу).

У випадку зловживання сторо-
ною чи її представником процесу-
альними правами або якщо спір 
виник внаслідок неправильних дій 
сторони, суд має право покласти на 
таку сторону судові витрати повні-
стю або частково незалежно від ре-
зультатів вирішення спору.

Санкції, передбачені ЦПК,
КАС України
Суд може постановити ухвалу 

про стягнення в дохід Державного 
бюджету України з відповідної осо-
би штрафу у сумі від 0,3 до 3 розмірів 
прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб у випадках зловживання 
процесуальними правами, вчинення 
дій або допущення бездіяльності з 
метою перешкоджання судочинству.

Суд може постановити ухвалу про 
стягнення в дохід Державного бюдже-
ту України з відповідної особи штра-
фу у сумі від 1 до десяти 10 прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб у 
випадках неодноразового зловживан-
ня процесуальними правами.

Санкції, передбачені ГПК
України
Суд може постановити ухвалу 

про стягнення в дохід Державного 
бюджету з відповідної особи штрафу 
у сумі від 1 до 10 розмірів прожитко-
вого мінімуму для працездатних осіб 

СТАТТЯ

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВАМИ ЗА НОВИМИ 
ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ КОДЕКСАМИ

Олексій КОТ 

Керуючий партнер ЮФ «АНТІКА»,
член Ради з питань судової  
реформи при Президенті України,
адвокат, д.ю.н., Заслужений 
юрист України
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30 січня 2018 року відбувся кру-
глий стіл на тему «Застосування 
експертиз в стратегіях захисту», 
організований Комітетом Асоціації 
адвокатів України з питань захисту 
бізнесу, активів та прав інвесторів.

Модератором круглого столу ви-
ступив Олег Вдовичен, адвокат, голо-
ва Комітету з питань захисту бізне-
су, активів та прав інвесторів ААУ, 
член правління ААУ, керуючий парт-
нер АО «Вдовичен та партнери».

Одним із найгостріших питань 
обговорення стала монополізація 
державних експертних установ. 
Учасники розглянули проблеми та 
нюанси подолання монополії, а та-
кож залучення приватних (незалеж-
них) експертів на рівні з експертами 
держустанов до написання та впро-
вадження методик проведення судо-
вих експертиз.

Нагадаємо, що учасниками за-
ходу стали ініціатори та автори за-
конопроекту «Про судово-експерт-
ну діяльність в Україні», заступник 
бізнес-омбудсмена України, пред-
ставник Інституту держави і права 

НАН України, судові експерти Київ-
ського науково-дослідного інституту 
судових експертиз та Науково-до-
слідного центру судової експертизи 
з питань інтелектуальної власності 
Міністерства юстиції України, про-
відні адвокати та юристи.

«За останні роки кількість при-
ватних експертів, завдяки політи-
ці Мінюсту, скоротилась майже в 4 
рази, тоді як попит на проведення 
експертиз зростає з кожним роком. 
Тим більше, тепер адвокати мають 
можливість за власною ініціативою 
звертатись до судових експертів для 
проведення необхідних експертиз, 
що є великим кроком вперед для 
досягнення професійного судового 
процесу та підвищення рівня пра-
восуддя», - зазначила Ірина Педь, 
керуючий партнер Експертної гру-
пи S&D, д.е.н., судовий експерт, ко-
ординатор секції судових експертів 
Асоціації правників України. Пані 
Ірина закликала адвокатів боротися 
за допуск до участі у кримінальному 
процесі приватних експертів, адже 
від монополії державних експертних 
установ в першу чергу постражда-
ють саме правозахисники.

До подолання та знищення мо-
нополії державних експертиз за-
кликав адвокатів та експертів і Ігор 
Лапін, адвокат, народний депутат 
Верховної Ради України, ініціатор 
та автор законопроекту «Про судо-
во-експертну діяльність в Україні». 

Питання проблематики прове-
дення судових експертиз підняв за-
ступник бізнес-омбудсмена Ярослав 
Грегірчак, зазначивши, що Рада біз-

нес-омбудсмена з травня 2015 року 
отримала понад 3200 скарг щодо 
призначення експертиз під час досу-
дового розслідування, значна части-
на скарг стосується затягування ходу 
досудового розслідування. «Най-
розповсюдженішою причиною за-
тягування перебігу досудового роз-
слідування є сам факт призначення 
експертизи», - зазначив пан Ярослав.

Також значущим стало отри-
мання та обговорення актуальної 
інформації як в теоретичній, так і в 
практичній площині від судових екс-
пертів Київського науково-дослідно-
го інституту судових експертиз та 
Науково-дослідного центру судової 
експертизи з питань інтелектуаль-
ної власності Міністерства юстиції 
України. Вони розкрили нюанси 
роботи над запитами щодо експер-
тиз, зокрема комп’ютерно-технічної, 
почеркознавчої та судово-економіч-
ної. Учасники отримали практичні 
поради щодо формування питань 
та надання матеріалів експертам для 
отримання повних та ефективних 
висновків експертних досліджень та 
їх подальшого використання в стра-
тегіях захисту.

Захід супроводжувався актив-
ною та подекуди гострою дискусією 
в площині «адвокати – державні су-
дові експерти – ініціатори реформу-
вання судово-експертної діяльності в 
Україні». 
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у випадках зловживання процесу-
альними правами, вчинення дій або 
допущення бездіяльності з метою 
перешкоджання судочинству.

У випадку повторного чи сис-
тематичного невиконання проце-
суальних обов’язків, повторного чи 
неодноразового зловживання проце-
суальними правами, повторного чи 
систематичного неподання витре-
буваних судом доказів без поважних 

причин або без їх повідомлення, три-
ваючого невиконання ухвали про за-
безпечення позову або доказів суд, з 
урахуванням конкретних обставин, 
стягує в дохід державного бюджету 
з відповідного учасника судового 
процесу або відповідної іншої особи 
штраф у сумі від 5 до п’ятдесяти 50 
прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб.

Викладене дає підстави спо-

діватись на те, що нові законода-
вчі інструменти, надані суду для 
боротьби із зловживанням про-
цесуальними правами дозволять 
підвищити ефективність судового 
захисту та якість судочинства в ці-
лому. Безперечно, необхідною пере-
думовою для цього є правильне та 
відповідальне застосування судом 
передбачених законодавством про-
цесуальних санкцій. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТИЗ В СТРАТЕГІЯХ ЗАХИСТУ»

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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ПОДІЯ ААУ

ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦІВ ЩОРІЧНОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

ААУ «АДВОКАТ РОКУ 2017»

15 грудня відбулася урочиста 
церемонія нагородження пере-
можців Щорічного всеукраїнсько-
го конкурсу Асоціації адвокатів 
України «Адвокат року 2017».

На підставі аналізу анкет, нада-
них учасниками, конкурсна комісія 
визнала переможцями:

• У практиці фінансового і банків-
ського права Олександру Федотову;

• У практиці  податкового права 
Віту Форсюк; 

• У практиці сімейного права 
Анну Гаро;

• У практиці аграрного і земель-
ного права Віктора Кобилянського;

• У практиці  інтелектуальної 
власності і патентного права Дми-
тра Кочергу;

• У судовій практиці Юрія Пе-
тренка;

• У практиці з кримінального 
права Катерину Нікітюк;

• У практиці цивільного права – 
Романа Титикала;

• У практиці медичного і фар-
мацевтичного права Радмила 
Гревцова; 

• У практиці господарсько-
го (комерційного) права Дмитра 
Олександрова; 

• У практиці корпоративного 
права Оксану Крижанівську.

Також за результатами діяльно-
сті в 2017 році Правлінням ААУ були 
відмічені: Марія Ортинська як кра-
щий голова комітету ААУ; Віталій 
Мацелюх як кращий глава відділен-
ня ААУ; Олексій Кот як кращий на-
уковий діяч; Сергій Козяков і Олек-
сандра Яновська як громадські діячі; 
компанія КМ Партнери як надійний 
партнер ААУ. 

Газета «Закон і Бізнес» отрима-
ла визнання ААУв номінації «Кра-
щий інформаційний партнер ААУ». 

Крім цього, ААУ нагороджені: 
• за захист прав і гарантій адво-

катів - Володимир Клочков, Віталій 
Наум; 

• за найкращий захід року (Tax & 
Business Talks) - Антоніна Городецька; 

• за вагомий внесок у розвиток 
ААУ - Олег Рачук; 

• за вагомий внесок у розвиток 
адвокатури - Ольга Дмитрієва. 
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ФОТОЗВІТ: «АДВОКАТ РОКУ 2017»
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ВІДБУВСЯ МАСШТАБНИЙ ЗАХІД -  
ЯРМАРОК ПРОЕКТІВ ААУ

України «Ярмарок проектів 
ААУ», де вперше за 12 років своєї ро-
боти Асоціація вирішила офіційно 
презентувати всі проекти, які будуть 
реалізовані в 2018 році.

Ініціатором проекту виступила 
Голова Наглядової Ради ААУ- Дми-
трієва Ольга Леонідівна.

 (Ред. Закон і Бізнес) «Одночас-
на презентація проектів ААУ відбу-
вається вперше. І не лише для асоці-
ації, але й для подібних організацій 
в Україні. Мета проведення ярмарки 
збігається із гаслом асоціації: «Ми 
відкриті для всіх адвокатів». Дійсно, 
щороку ААУ організовує чимало 
різноманітних заходів і адвокати мо-
жуть обирати, на якому з них бути 
присутніми. Та часто адвокат не від-
відує той чи інший захід, тематика 
якого могла би бути йому корисною. 
Плануємо коротко висвітлити основ-
ні питання, які охоплюватимуться 
нашими форумами, розповісти про 

ПОДІЯ ААУ
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умови участі в конкурсах, роботу ко-
мітетів та нові проекти ААУ. 

Сподіваємося, що інформація, 
представлена широкому колу адво-
катів, допоможе їм зорієнтуватись у 
роботі асоціації у поточному році. 
Ми розраховуємо зацікавити колег, 
які матимуть бажання долучитися 
до проектів ААУ як співорганіза-
тори, партнери, донори. Також ма-
ємо на меті ознайомити з роботою 

ААУ адвокатів, які не є членами 
асоціації, аби вони могли оцінити її 
діяльність». 

Захід відкрили президент ААУ 
Зоя Ярош та віце-президент Віталій 
Мацелюх, які відзначили про важли-
вість мети, яку переслідує Асоціація 
своєю щоденною роботою – допомо-
га адвокатам в реалізації професій-
ної діяльності, сприяння захисту та 
гарантуванню їх прав та підкресли-

ли, що Асоціація адвокатів України 
відкрита для всіх.

Голови комітетів ААУ презен-
тували свої комітети та закликали 
присутніх учасників приєднуватися 
до комітетів. Серед присутніх в залі 
були директора юридичних компа-
ній, PR директора та маркетологи. 

Асоціація адвокатів України ви-
ражає щиру вдячність всім  учасни-
кам заходу та запрошує на заходи! 

02 лютого 2018 року в примі-
щені Адвокатського об’єднання 
«Клочков та партнери»® відбулося 
засідання Комітету ААУ з кримі-
нального права та процесу. 

Участь у засіданні взяли: Зоя 
Ярош, Президент Асоціації адво-
катів України, Ольга Дмитрієва, 
Голова Наглядової Ради ААУ та 
співголови Комітету - Анастасія 
Гурська, Володимир Рудниченко, 
Андрій Сидоренко, Анна Аксьонова, 
виконавчий директор ААУ. 

Засідання відкрила Голова Наг-
лядової Ради ААУ Ольга Дмитріє-
ва, яка привітала новопризначених 
голів Комітету та побажала плідної 
праці та реалізації нових проектів та 
програм. 

Зоя Ярош, Президент ААУ за-
вернула увагу присутніх на новий 
для ААУ формат роботи Комітету, 
що зумовлено інтересом до кримі-
нального права та процесу, з боку 
адвокатів-членів ААУ. 

Анастасія Гурська, співголова 

Комітету з кримінального права 
та процесу презентувала можливі 
заходи в рамках роботи Комітету. 
Володимир Рудниченко, запропо-
нував нові для Комітету формати 
заходів. Андрій Сидоренко поділив-
ся досвідом роботи на посаді Голо-
ви Комітету в минулому. Асоціація 
адвокатів України бажає успіху в 
роботи Комітету та запрошує всіх 
адвокатів долучитися до роботи Ко-
мітету ААУ з кримінального права 
та процесу. 

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ  
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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СТАТТЯ

Как правило, наши Клиенты, 
бизнес, оценивают реформу, как не-
что, что касается адвокатов и судей, 
однако, срез норм говорит о сроч-
ной необходимости ставить бизнес в 
известность о возможностях, которые 
принесло новое время. Одна из них – 
официальная процедура урегулиро-
вания спора при участии судьи.

Что важно знать бизнесу о судеб-
ном процессе в этом смысле теперь? 5 
важных месседжей: 

1. Рассмотрение любого иска, на-
ходящегося на рассмотрении суда, мо-

жет быть остановлено по просьбе кон-
фликтующих сторон и передано судье 
для мирного урегулирования. Судья 
не может противодействовать этой 
процедуре, и обязан войти в нее уже не 
как представитель судопроизводства, а 
как, фактически, переговорщик. 

2. Нет никаких границ прин-
ципов урегулирования спора. Нет 
преимуществ у тех, чья правовая 
позиция сильнее. Нет рисков у тех 
сторон спора, чья правовая позиция 
вообще отсутствует. Право и закон не 
находятся в центре договоренностей, 
которые будут достигнуты истцом и 
ответчиком при участии судьи. Глав-
ная задача – достижение консенсуса 
и остановка спора. 

3. Сроки урегулирования огра-
ничены 30 днями. Суд арбитрирует 
и содействует сторонам. Для нас, ад-
вокатов, и для бизнеса, который мы 
защищаем, время – главный ресурс. 
А консенсус – главный результат. 

4. Процедура, применяемая су-
дом, включает совместные совеща-
ния с конфликтующими сторонами, 
а также закрытые индивидуальные 
встречи суда с участниками кон-
фликта по отдельности. 

5. Не нравится судья или есть 
уверенность в его необъективности 
– смело переходите в стадию мирно-
го урегулирования. Если он не спра-
вится с обоюдными интересами за 30 
дней – дело будет забрано у него и 
передано на автоматическое перера-
спределение дел, в котором указан-
ный судья уже участия принимать не 
сможет. 

Ну, и под конец, пара фраз о 
психологии. 

За 17 лет работы в сфере судеб-
ной защиты я зафиксировала для 
себя важную тенденцию - любой кон-
фликт содержит в себе 3 основные 
причины из области психологии. Это 
страх, потеря безопасности и чувство 
справедливости, граничащее с прин-
ципиальностью. Любые причины, 
называемые Клиентами, при деталь-
ном рассмотрении все равно будут 
отнесены к одному из названных 
факторов. Наличие таких чувств, как 
правило, продиктовано жизненным 
опытом. Такой опыт создает вероят-
ную событийную цепочку будущего, 
которую рисует себе Клиент. Далее 
только импульс действия в реально-
сть. И вот оно – появление конфликта 
и, впоследствии, судебного спора. 

Суд, сам по себе, оценивает-
ся Клиентами, как крайняя форма 
разрешения конфликта, но уже с точ-
ки зрения его возможности занять на 
100% позицию одной из сторон. Ред-
кий случай, когда Клиент заходит в 
судебный процесс, нашептывая адво-
кату – «если что – переходим в мир-
ные переговоры». Я искренне люблю 
и уважаю такую категорию бизнеса. 
Чаще же педалируется желание побе-
дить, во что бы то ни стало без прос-
чета сметы всей последующей битвы 
во всех инстанциях и угроз ответв-
ления новых витков конфликта вне 
суда или уводящих в новые судебные 
процессы. 

Психология – великая вещь и 
нужно помнить – судья, погружен-
ный в конфликт с учетом уже мо-
рального фактора и чуть большего 
понимания Вашего бизнеса, способен 
на более качественное решение. 

БИЗНЕС И СУДЫ. КАК ЗАКРЫТЬ КОНФЛИКТ  
БЕЗ АПЕЛЛЯЦИИ И КАССАЦИИ

Олександра 
ПАВЛЕНКО

Адвокат, керуючий партнер 
Pavlenko Legal Group,  
член Правління ААУ

ПРЕДСТАВНИК ААУ ВІТАЛІЙ ВЛАСЮК СТАВ НОВИМ 
ЧЛЕНОМ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ АРМА

Обрано нового члена Громад-
ської ради при Національному 
агентстві. Згідно результатів інтер-
нет-голосування ним став Віталій 
Власюк – кандидат від ААУ, який 
набрав найбільшу кількість голо-
сів. Наказ Голови Національного 

агентства про затвердження змін до 
складу Громадської ради та оголо-
шення про результати інтернет-го-
лосування із зазначенням кількості 
голосів.

Нагадаємо, що 15 лютого ц.р. 
відбулося відкрите рейтингове 

інтернет-голосування за канди-
дата до Громадської ради при 
Національному агентстві. За 4 
кандидати, які бул--и допущені до 
участі в інтернет-голосуванні, по 
даним з відкритого протоколу за 
час голосування. 



17 №1 (30) січень – лютий 2018 р.

22 лютого 2018 року в Пресс-цен-
трі Інформаційного агентства ЛІГА 
Бізнес Інформ відбувся круглий 
стіл Асоціації адвокатів України 
на тему: «Законопроект № 7518 – 
як запорука початку функціону-
вання Тимчасового реєстру та по-
вернення бюджетного відшкоду-
вання «старих» періодів».

У ході заходу наголошувало-
ся, що передбачений Податковим 
кодексом Тимчасовий реєстр заяв 
про повернення суми бюджетно-
го відшкодування ПДВ, поданих 
до 01 січня 2016 року, до сих пір 
не сформований і не працює (мав 
бути сформований до 01 лютого 
2017 року). Таким чином, вже рік 
компанії України позбавлені мож-
ливості повернути «старі» суми 
бюджетного відшкодування ПДВ. 
Круглий стіл відкрила голова По-
даткового комітету ААУ Анто-
ніна Городецька.

Анна Санкіна, GR менеджер 
CHS, зауважила, що питання від-
шкодування коштів є дуже акту-

альною проблемою для бізнесу і що 
дуже важливо забезпечити реальне 
започаткування роботи Тимчасово-
го реєстру. Також Анна зазначила, 
що цей законопроект важливий і 
як демонстрація намірів держави, 
оскільки недопустимим є факт на-
явності боргу у держави, яка має єв-
ропейські цінності.

Інна Таптунова, партнер КМ 
Партнери, наголосила на важливо-
му питанні, яке непокоїть платни-
ків податків: враховані чи будуть 
враховані сплачені ними суми, чи 
потрапили їхні заяви до цього реє-
стру, чи ні. Крім цього Інна поділи-
лася міркуваннями щодо наявних 
коштів у державному бюджеті для 
відшкодування коштів, механізму 
роботи постійного та тимчасового 
реєстру, реалізації кроків відшкоду-
вання, прописаних у законопроекті.

Олександр Мінін, старший 
партнер КМ Партнери, адвокат, 
вказав, що бізнесу потрібні реальні 
гроші – відшкодування. Відсутність 
Тимчасового реєстру, для форму-
вання якого за законом складно-
щів немає, вже сама по собі пере-
шкоджає реалізації відшкодування 
ПДВ, зокрема шляхом заліку сум 
до відшкодування проти поточних 
податкових зобов’язань. Головне в 
бажанні держави дійсно вирішити 
це питання, адже минуло вже біль-

ше року як відшкодування «старого 
ПДВ» фактично заблоковане. Нага-
дав Олександр про спробу (законо-
проект) влітку 2017 року взагалі від-
мовитися від відшкодування такого 
ПДВ живими грошима на користь 
облігацій, тобто змінити ще раз 
«правила гри». «Теперішній зако-
нопроект принаймні не погіршить 
ситуації і, будемо сподіватися, може 
спрацювати на розблокування про-
цесу, на що очікує бізнес», – зазна-
чив пан Олександр.

Віталій Наконечний, поміч-
ник-консультант народного де-
путата Андрія Журжія, детально 
розглянув історію питання і про-
коментував положення законопро-
екту. Вважає, що сам законопроект 
не вирішить питання функціону-
вання Тимчасового реєстру, тому 
що головна проблема – ніхто не до-
тримується законодавства і в першу 
чергу необхідно вимагати виконан-
ня владою хоча тих норм, які вже 
існують.

Оксана Швець, представник 
Американської торговельної па-
лати, зазначила, що Законопро-
ект № 7518 може стати способом 
фактичного розблокування по-
вернення бюджетного відшкоду-
вання ПДВ за попередні періоди і 
тому компанії-члени Палати його 
підтримують. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ 
ЩОДО ЗАКОНОПРОЕКТУ № 7518

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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ПРИЗНАЧЕННЯ

Володимира Носіка, 
радника з питань земельного  

і аграрного права ЮФ Evris, д.ю.н.,  
призначено Головою Комітету ААУ  

земельного права

Сергія Паперника,
керівника практики банківського  

та фінансового прав, керівника практики 
ФінТех ЮФ Evris, призначено Головою 

Комітету ААУ з фінансового права

Анастасію Гурську, 
партнера АО «Клочков та партнери»,  
призначено співголовою Комітету ААУ  

з кримінального права та процесу

Андрія Сидоренка, 
партнера АО «Скляренко, Сидоренко та 
партнери», співголовою Комітету ААУ  

з кримінального права та процесу

Володимира Павленка, 
партнера INTEGRITES, призначено

Головою Комітету ААУ 
з банківського права

Володимира Рудниченка, 
радника, керівника практики  

кримінального права INTEGRITES,  
призначено співголовою Комітету ААУ  

з кримінального права та процесу

Віталія Власюка, 
партнера приватної ЮФ «єПраво»,  

призначено співголовою Комітету ААУ  
з міжнародного права

Олексійя Колтка, 
адвоката, старшого юриста Sayenko 

Kharenko, призначено Головою Комітету 
ААУ з господарського права та процесу 

Андрія Сегала, 
юриста, директора ЮФ « АМБЕР»,  

призначено Головою Комітету ААУ з  
валютного регулювання та інвестування
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Вітаємо всіх із призначенням! Бажаємо плідної роботи та успіхів у всіх починаннях!
Запрошуємо адвокатів долучатись до роботи комітетів!

Олега Маліневського, 
адвоката, партнера ЮК EQUITY,  

призначено Головою Комітету ААУ 
 з судової практики

Оксану Крижанівську,
адвоката, партнера 

 АО ALEXANDROV& PERTNERS, 
призначено Головою Комітету ААУ 

з аграрного права

Дениса Пономаренка, 
адвоката, партнера АО Barristers, 

призначено Головою Одеського 
відділення ААУ

Любов Бартащук, 
 к.ю.н., адвоката АО Національноа колегія 
адвокатів, призначено Головою Комітету 
з питань верховенства права та захисту 
прав людини та та заступника Голови 

Науково-експертної ради при ААУ

ВІДБУЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ 
ЖІНОЧОГО КЛУБУ ААУ

6 березня відбулося перше засі-
дання жіночого клубу ААУ в ресто-
рані «Бесарабія». 

Учасниці зустрічі отримали прак-
тичні поради від пихолога Вікторії 
Люборевич-Торхової як вберегтися 
від професійного вигорання та нега-
тиву та як відокремлювати роботу та 
приватне життя. 

Учасниці зустрічі надихнулись на 
нові звершення. Слідкуйте за засідан-
нями клубу! 

НОВИНИ ААУ

Олену Костюченко, 
адвоката, к.ю.н., доцента кафедри правосуддя,

Партнера АО «Дмитрієва та партнери», 
переобрано на посаду Голови  

Науково-експертної ради  при ААУ

Лесю Дубчак, 
адвоката, к.ю.н., обрано на посаду 

заступника Голови Науково-експертної
 ради при ААУ
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На прикрий жаль, завантаже-
ність судової системи іноді призво-
дить до порушення права на спра-
ведливий суд через несвоєчасний 
розгляд апеляційних скарг.

Багато хто з практикуючих в 
кримінальному праві адвокатів 
зтикався з ситуацією, коли своє-
часно подана обгрунтована апе-
ляційна скарга, наприклад на рі-
шення про обрання запобіжного 
заходу, не може бути розглянута в 
межах строку дії ухвали у зв’язку з 
тим, що матеріали судової справи 
не надходять до суду апеляційної 
інстанції, або ж прокурор кілька 
разів не з’являється в судові засі-
дання, посилаючись на завантаже-
ність.

Причиною цьому є як об’єк-
тивні причини (завантаженість 
помічників суддів та працівників 
канцелярії суду першої інстанції), 

так, на думку автора, і суб’єктивні, 
коли сторона обвинувачення не за-
цікавлена в апеляційному розгляді 
і всіляко його затягує, незважаючи 
на наявність кількох працівників в 
групі прокурорів.

Проте, вказані недоліки, оче-
видно, порушують гарантоване ст. 
6 Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод 
(далі- Конвенція) право кожної 
людини на справедливий суд, яке 
полягає у тому, що кожен має пра-
во на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж ро-
зумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим 
законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного 
характеру або встановить обґрун-
тованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обви-
нувачення.

В таких випадках, судді кажуть, 
що вони все розуміють, і згодні з 
тим, що це є порушенням, але ж 
нічого зробити не можуть, оскіль-
ки строк дії ухвали минув і оскар-
жувати вже нема чого. Тому захис-
ники досить часто відмовляються 
від поданих апеляційних скарг, а 
судді апеляційної інстанції, зде-
більшого, формально ставляться 
до розгляду таких апеляцій або ж 
приймають рішення про закриття 
апеляційного провадження оскіль-
ки строк дії ухвали, яка оскаржу-
ється минув і запобіжний захід вже 
продовжено іншою ухвалою. 

Однак, з такою позицією суддів 
та захисників вимушений не по-
годитись, оскільки розгляд скарги 
навіть після спливу строку дії ух-
вали, яка оскаржується безпосе-
редньо забезпечує права підозрю-
ваного й сприяє дотриманню прав 
на справедливий суд ефективний 
засіб юридичного захисту. 

Статтею 13 Конвенції передба-

чено, що кожен, чиї права та сво-
боди, визнані в цій Конвенції, було 
порушено, має право на ефектив-
ний засіб юридичного захисту 
в національному органі, навіть 
якщо таке порушення було вчине-
не особами, які здійснювали свої 
офіційні повноваження.

І в законі дійсно закріплений 
такий ефективний засіб юридич-
ного захисту. Так, главою 34 КПК 
України передбачена можливість 
перегляду судових рішень за ново-
виявленими обставинами. 

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 459 
КПК України нововиявленою об-
ставиною визнається скасування 
судового рішення, яке стало під-
ставою для постановлення ухвали, 
яку належить переглянути.

Таким чином скасування апе-
ляційним судом ухвали слідчого 
судді, навіть після завершення 
строку її дії, може бути підставою 
для звернення із заявою про перег-
ляд наступних рішень, наприклад 
про продовження строку дії запо-
біжного заходу чи відсторонення 
від посади.

Звісно, деякі читачі можуть за-
перечити, що в главі 34 КПК Укра-
їни мова йде виключно про судові 
рішення, якими, відповідно до ст. 
369 КПК України є вироки та ух-
вали саме суду, а не слідчого судді, 
проте проаналізувавши положен-
ня статей 379, 380 КПК України 
(виправлення описок та роз’яс-
нення судового рішення) можна 
помітити, що в них мова йде також 
саме про судові рішення, однак 
судова практика склалася таким 
чином, що вказані обставини не 
перешкоджають розгляду питань 
щодо  виправлення описок та 
роз’яснення ухвал слідчих суддів, 
єдиний державний реєстр судових 
рішень містить багато прикладів 
винесення таких рішень.

СТАТТЯ

РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ ПІСЛЯ СПЛИВУ  
СТРОКУ ДІЇ УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ, ЯК ПІДСТАВА  

ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВОГО РІШЕННЯ  
ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

Андрій ЛЕВКОВЕЦЬ 

Партнер АО Barristers 
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Водночас, в даному випадку не 
слід забувати, що у випадку, коли 
положення КПК не регулюють або 
неоднозначно регулюють питання 
кримінального провадження, за-
стосовуються загальні засади кри-
мінального провадження.

Одна з таких засад закріплена 
у ст. 8 КПК України, і полягає в 
тому, що кримінальне проваджен-
ня здійснюється з додержанням 
принципу Верховенства права. 
Принцип Верховенства права у 
кримінальному провадженні засто-
совується з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини.

Окрім того, принцип Верховен-
ства права перебуває у нерозрив-
ному зв’язку із принципами юри-

дичної визначеності та законності, 
якими закріплено критерій перед-
бачуваності та «якості» закону.

У зв’язку із цим хотілося б на-
гадати, що вимога «передбачува-
ності», була сформульована Єв-
ропейським судом з прав людини 
(див.рішення у справі «Мелоун 
проти Сполученого Королівства» 
(Malone v. United Kingdom), від 2 
серпня 1984 року, п. 67, рішення 
у справі «Аманн проти Швейца-
рії» (Amann v. Switzerland), заява 
№ 27798/95, п. 56, ЄСПЛ 2000-ІІ) і 
полягає в наступному: норма пра-
ва є «передбачуваною», якщо вона 
сформульована з достатньою чіт-
кістю, що дає змогу кожній особі 
– у разі потреби, за допомогою від-

повідної консультації – регулюва-
ти свою поведінку. 

Таким чином, порушення та-
кої вимоги є порушенням принци-
пу Верховенства права, отже аби 
такого порушення не допустити 
суддям слід керуватися таким тлу-
маченням норми законодавства, 
яке більшою мірою забезпечує 
право заявника.

Отже, незважаючи на строк дії 
ухвал слідчих суддів під час їх пе-
регляду апеляційним судом, судді 
мають так само прискіпливо пере-
віряти законність оскаржуваних 
рішень, оскільки це забезпечува-
тиме право осіб на ефективний 
засіб юридичного захисту та спра-
ведливий суд.  

ВІДБУВСЯ II ТУРНІР З БОУЛІНГУ МІЖ АДВОКАТАМИ

24 лютого 2018 року у Gulliver 
Bowling відбувся II Турнір ААУ з 
боулінгу між адвокатами, ініціа-
тором якого виступив Віталій Ма-
целюх, Віце-Президент ААУ, Голо-
ва Київського міського відділення 
та Клубу адвокатів ААУ, керую-
чий партнер АО «АРТІУС».

Вже о 10:00, у суботу, команди 
та вболівальники були готові до 
змагань, перед якими Суддя турні-
ру Олексій Семенов, граючий тре-
нер, срібний призер та  переможець 
етапів чемпіонату Черкаської 
області зі спортивного боулінгу 
(перша ліга), сертифікований ін-
структор категорії «А» ВФСБ 
провів попереднє тренування.

За перемогу змагались дванад-
цять команд.

У номінації «Кращий чолові-
чий результат» переміг Мунтян 
Євгеній. 

«Кращий жіночий результат» 
показала Чаплієва Кристіна. 

 Котенко Руслана отримала ди-
плом «Чайник турніру».  

Перемогу у турнірі здобула ко-
манда LEGAL ASSISTANCE.

Мунтян Євгеній, Скокін Лео-
нід та Малий Олексій отримали 1-е 
місце.

2-е місце посіла команда, в якій 
взяли участь Таслицький Герман, 
Сегал Андрій та Сегал Євгеній.

3-е місце зайняла команда 
Агратіна Сергія, Гулейкова Ігоря 
та Барановського Євгенія.

Всі учасники отримали призи 
від партнерів та ААУ.

Вітаємо переможців та вислов-
люємо велику подяку:

Генеральним партнерам турні-
ру: АО «АРТІУС», ЮК «ЮВІТО».

Партнерам: Холдингу охорон-
них підприємств «ШЕРИФ», кор-
порації «ОБОЛОНЬ», АК «Кравець 
і Партнери». 



15 грудня 2017 року набув чин-
ності Закон України «Про внесення 
змін до Господарського процесуаль-
ного кодексу України, Цивільного 
процесуального кодексу України, 
Кодексу адміністративного судо-
чинства України та інших зако-
нодавчих актів», яким в Україні 
повністю оновлено процесуальне 
законодавство.

Новий судовий процес направ-
лений на швидке та ефективне ви-
рішення судових справ упродовж 
розумних строків. Одним із ново-
введень судового процесу є розши-
рення та посилення ролі альтерна-
тивних способів вирішення спорів, 
зокрема, врегулювання спору за 
участю судді. 

Врегулювання спору за участю 
судді здійснюється судом виключно 
за згодою сторін, передбачає прове-
дення спільних або закритих нарад 
до початку розгляду справи по суті 

та обмежується строком у тридцять 
днів з дня постановлення ухвали 
про його проведення. 

На спільних нарадах, які про-
водяться за участю всіх сторін, 
суддя з’ясовує підстави та пред-
мет позову, підстави заперечень, 
роз’яснює сторонам предмет до-
казування, пропонує сторонам 
надати пропозиції щодо шляхів 
мирного врегулювання спору або 
може самостійно запропонувати 
сторонам можливий шлях мирно-
го врегулювання спору. 

На закритих нарадах, що про-
водяться з кожною стороною окре-
мо, суддя має право звертати ува-
гу сторони на судову практику в 
аналогічних спорах, пропонувати 
стороні можливі шляхи мирного 
врегулювання спору. 

Суддя не має права надавати 
сторонам юридичні поради, реко-
мендації та надавати оцінку дока-
зів у справі. Інформація, отримана 
будь-якою із сторін, а також суд-
дею під час проведення врегулю-
вання спору, є конфіденційною, 
протокол наради не ведеться та не 
здійснюється фіксування техніч-
ними засобами.

Процедура врегулювання спо- 
ру припиняється за заявою будь-
якої із сторін, у зв’язку з закінчен-
ням строку врегулювання, за ініці-
ативою судді – у разі затягування 
процедури будь-якою із сторін або 
у зв’язку з укладенням сторонами 
мирової угоди та звернення до 
суду із заявою про її затвердження, 
звернення позивача до суду із зая-
вою про залишення позовної заяви 
без розгляду, відмови від позову чи 
визнання позову відповідачем.

У разі укладення мирової уго-
ди до прийняття рішення у справі 
судом першої інстанції, відмови по-
зивача від позову, визнання позову 
відповідачем до початку розгляду 
справи по суті судом вирішується 
питання про повернення 50 відсо-
тків судового збору. Якщо ж спір 

не буде урегульовано, то справа пе-
редається на розгляд іншому судді 
для продовження розгляду.

Серед позитивних аспектів 
запровадженого інституту врегу-
лювання спору за участю судді 
можна виділити її доступність для 
сторін, що передбачає «комфорт-
ний перехід» до урегулювання 
спору під час судового процесу та, 
в разі потреби, – повернення до 
розгляду справи по суті в загаль-
ному порядку. Сторони також не 
несуть додаткових витрат, пов’я-
заних із такою процедурою. Пози-
вач позбавляється правових ризи-
ків, пов’язаних із спливом строків 
позовної давності, оскільки про-
цедура проводиться після подачі 
позову до суду. У разі успішного 
завершення процедури врегулю-
вання спору існує можливість по-
вернення 50 % судового збору.

Водночас, необхідно вказати, 
що передбачений законом трид-
цятиденний строк для проведен-
ня процедури судової медіації в 
окремих випадках можна визнати 
недостатнім для урегулювання 
складних конфліктів, що потребу-
ють цілу низку корпоративних по-
годжень відповідно до внутрішніх 
процедур сторін судової справи. 
Також процедура урегулювання 
спору за участю судді проводиться 
при розгляді окремої судової спра-
ви, у зв’язку з чим її досить склад-
но застосовувати у комплексних 
проектах, де існує велика кількість 
пов’язаних між собою судових 
проваджень. Втім, такі недоліки у 
загальній кількості судових справ, 
які розглядаються в Україні, не 
можна визнати визначальними.

На наше переконання, запро-
вадження інституту врегулювання 
спору за участі судді дійсно може 
допомогти оптимізувати процес 
вирішення спорів, зробити його 
швидким та ефективним, а також 
запобігти витратам сторін на су-
провід справ. 
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СТАТТЯ

СУДОВА МЕДІАЦІЯ. НОВІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ СТОРІН СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Олексій КОЛТОК 

Адвокат, старший юрист 
Sayenko Kharenko, Голова 
Комітету ААУ з господарського 
права та процесу  
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ПАРТНЕРИ ААУ

12 лютого 2018 року Президент 
ААУ Зоя Ярош та Андрій Астапов, 
партнер ETERNA LAW, підписали 
Меморандум про співпрацю!

Протягом 2017 року представни-
ки компанії неодноразово виступали 
спікерами форумів Асоціації, прий-

мали активну участь у заходах та проектах ААУ.
В цьому році було прийняте рішення про продовження 

спільних зусиль з метою сприяння розвитку та зміцненню 
інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової 
допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та ав-
торитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту 
прав та законних інтересів адвокатів.

ETERNA LAW є європейською юридичною фірмою 
повного циклу і одним з лідерів юридичного бізнесу в 
регіоні СНД.

Фірма була створена в 2002 році в Україні, і зараз 
налічує близько 100 професіоналів в 5 офісах і в 5 країнах 
(Україна, Росія, Казахстан, Латвія, Німеччина).

Компанія є динамічною, орієнтовною на клієнтів і 
сфокусованою на рішеннях командою енергійних юри-
стів - випускників кращих європейських і американсь-
ких університетів, що надають практичний юридичну 
пораду в рамках найбільш ефективного бюджету клієн-
та, проте при цьому без компромісів з точки зору якості.

Отримує постійне визнання як лідер ринку за якість, 
відповідальність і глибинну експертизу.

ETERNA LAW має ґрунтовну історію і експертизу в 
регіоні СНД. Представники компанії розуміють ці різ-
номанітні ринки, які вимагають від фірми міжнародний 
досвід з розумінням локальної специфіки.

Саме тому юристи ETERNA LAW консультують 
зі складних питань на території СНД широке коло 
клієнтів, серед яких міжнародні фінансові інститути та 
корпорації в різних галузях промисловості, урядові уста-
нови, неурядові організацій і багато інших компаній.

У Латвії так історично склалося, що компанія тісно 
співпрацює з Урядом Латвії і бере участь в офіційних ві-
зитах керівництва країни.

Будучи юридичною фірмою повного циклу, порада 
ETERNA LAW може стосуватися будь-якого бізнес-процесу.

ПОСЛУГИ 
• корпоративне право, 
• злиття та поглинання, 
• податки, міжнародні фінанси, 
• нерухомість,  
• судова практика і арбітраж, 
• права людини, 
• застосування регуляторних норм, 
• управління боргами і ін. 

ETERNA LAW 

02 лютого, під час зустрічі 
Керуючого партнера ADER 
HABER Law Firm Юрія Пе-
тренка з Зоєю Ярош, Прези-
дентом Асоціації адвокатів 

України, та Ольгою Дмитрієвою, Головою Наглядової 
Ради ААУ, було підписано меморандум про Генераль-
не партнерство та обговорено ряд партнерських про-
ектів, які компанія планує реалізувати впродовж року.

«Сьогодні ADER HABER Law Firm має за честь 
виступити Генеральним партнером однієї з найбільших 
адвокатських спільнот. Ми розділяємо та підгримуємо 
цінності наших колег і сподіваємося, що цей рік стане 
роком плідної співпраці та нових горизонтів. Ми раді 
мати таких надійних партнерів, як Асоціація адвокатів 
України!» - коментує Юрій Петренко.

ADER HABER – команда експертів, яка з 2006 року 
працює на юридичному ринку України та завоювала 
репутацію надійного юридичного партнера для провід-
них міжнародних і національних компаній.

Основним профілем роботи компанії є надання 
юридичних послуг і комплексних бізнес-рішень для 
компаній транспортного й інфраструктурного, бу-
дівельного та промислового секторів, а також сільського 
господарства, фінансових установ, ТМТ і Retail & FMCG.

Команда фахівців ADER HABER орієнтована на ре-
зультат для вашого бізнесу, і саме тому партнери та рад-
ники компанії безпосередньо залучені в кожен клієнтсь-
кий проект.

ПОСЛУГИ
Ми спеціалізуємося на комплексному супроводі 

складних юридичних проектів і вирішенні нестандарт-
них бізнес-завдань для лідерів ринку України та світу. 

• Судовий процес і вирішення спорів
• Захист бізнесу
• Виконавче провадження
• Корпоративне право та M&A
• Нерухомість і земельне право
• Банківське та фінансове право
• Антимонопольне та конкурентне право
• Податки: консалтинг і вирішення спорів
• Бухгалтерський облік
• Праця та зайнятість
• Комплаєнс і фінансові розслідування
• Інтелектуальна власність та IT-право
• Енергетика та природні ресурси
• Страхове право
• Приватні клієнти
• Державно-приватне партнерство та GR. 

ADER HABER
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СТАТТЯ

Традиційно науковці розгляда-
ють виконавче провадження в двох 
аспектах: за місцем у юридичному 
процесі, а саме як стадію процесу, та за 
місцем у системі права – як комплек-
сний міжгалузевий інститут. Вказана 
позиція науковців відповідає практи-
ці Європейського суду з прав людини. 
Так рішеннями у справах «Шмалько 
проти України», «Ромашов проти 
України», «Лізовець проти України» 
Європейський суд з прав людини ще 
раз підтвердив, що виконання рішен-
ня, яке ухвалив будь-який суд, має 
розглядатись як невід’ємна частина 
судового процесу. Практику ЄСПЛ з 
цих питань також викладено в п. 34 
Рішення в справі «Бурдов проти Ро-
сії», у Рішенні в справі «Іммобільяре 
Саффі» проти Італії» та в Рішенні 
в справі «Горнсбі проти Греції». Зо-
крема, ЄСПЛ вказує, що неможливо 
детально описувати процесуальні 
гарантії сторін – справедливий і від-
критий розгляд упродовж розумного 

строку, визначений п. 1 ст. 6 Євро-
пейської конвенції з прав людини 
і основоположних свобод (далі – 
Конвенція), не передбачивши захист 
процесу виконання судових рішень; 
тлумачення ст. 6 Конвенції винят-
ково в межах забезпечення права на 
звернення до суду й порядку судо-
вого розгляду призвело б, швидше 
за все, до ситуацій, не сумісних із 
принципом верховенства права. Та-
ким чином, право на звернення до 
суду, у розумінні ЄСПЛ, охоплює 
правореалізацію судового рішення, 
що підкреслює нерозривний зв’язок 
правового регулювання винесен-
ня правозастосовного акта та його 
виконання.

Відповідно до частини першої 
статті 129-1 Конституції України суд 
ухвалює рішення іменем України, 
судове рішення є обов’язковим до 
виконання.

Судові рішення, що набрали за-
конної сили, обов’язкові для всіх ор-
ганів державної влади і органів міс-
цевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій, посадових чи 
службових осіб та громадян і підля-
гають виконанню на всій території 
України, а у випадках, встановлених 
міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, - і за її межами 
(ч.1 ст. 15 Цивільного процесуального 
кодексу України).

Отже, виконання судових рішень 
є складовою права на справедливий 
суд та однією з процесуальних гаран-
тій доступу до суду, що передбачено 
статтею 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 
1950 року.

На жаль, внесення змін в законо-
давство, яке регламентує процедури 
виконання судових рішень, величез-
на піар-кампанія таких змін в пресі, 
кардинально не змінено на краще 
ситуацію з виконанням судових рі-
шень та дотриманням прав учасників 
виконавчого провадження. Переваж-
на більшість судових рішень зали-
шається невиконаною, а виконавці 

порушують як права стягувачів, так і 
права боржників.

У цій статті ми коротко зупи-
нимося на основних порушеннях 
прав боржника, які ми спостерігає-
мо в останній час з боку державних 
виконавців. 

Частиною першою статті 18 За-
кону України «Про виконавче про-
вадження» виконавець зобов’язаний 
вживати передбачених цим Законом 
заходів щодо примусового виконан-
ня рішень, неупереджено, ефектив-
но, своєчасно і в повному обсязі вчи-
няти виконавчі дії.

Відповідно до Закону України 
«Про органи та осіб, які здійснюють 
примусове виконання судових рі-
шень і рішень інших органів» пра-
вовою основою діяльності органів 
державної виконавчої служби  та 
приватних виконавців є Конституція 
України, цей Закон, міжнародні дого-
вори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою Укра-
їни, інші закони, нормативно-правові 
акти, прийняті на їх виконання.

Відповідно до статті 2 Закону 
України «Про виконавче проваджен-
ня» виконавче провадження здійс-
нюється з дотриманням таких засад:  
1) верховенства права; 2) обов’язково-
сті виконання рішень; 3) законності; 
4) диспозитивності; 5) справедливо-
сті, неупередженості та об’єктивнос-
ті; 6) гласності та відкритості вико-
навчого провадження; 7) розумності 
строків виконавчого провадження; 
8) співмірності заходів примусового 
виконання рішень та обсягу вимог за 
рішеннями; 9) забезпечення права на 
оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державних виконавців, приват-
них виконавців.

Статтею 3 Конституції України 
перебачено, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються в Украї-
ні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відпо-
відає перед людиною за свою діяль-

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ: 
НА ПРИКЛАДІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ БОРЖНИКІВ

Леся ДУБЧАК

Адвокат, к.ю.н., член Наглядо-
вої ради ААУ, Президент Клубу 
майбутніх адвокатів ААУ 
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ність. Утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави.

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ
З УТВОРЕННЯМ
ВИКОНАВЧИХ ГРУП
Відповідно до частини 1 статті 

25 Закону України за наявності об-
ставин, що ускладнюють виконання 
рішення (у разі якщо виконавчі про-
вадження про стягнення коштів з од-
ного боржника відкрито у кількох ор-
ганах державної виконавчої служби, 
якщо боржник та його майно пере-
бувають на території адміністратив-
но-територіальних одиниць, віднесе-
них до підвідомчості різних органів 
державної виконавчої служби, тощо), 
або у разі виконання зведеного вико-
навчого провадження в органах дер-
жавної виконавчої служби можуть 
утворюватися виконавчі групи в по-
рядку, визначеному Міністерством 
юстиції України.

Відповідно до пункту 1 розділу 
IV «Виконавчі групи» Інструкції з 
організації примусового виконання 
рішень за наявності обставин, визна-
чених частиною першою статті 25 
Закону, при органах державної вико-
навчої служби можуть утворюватися 
виконавчі групи, до складу яких вхо-
дять державні виконавці одного або 
кількох органів державної виконавчої 
служби.

Відповідно до пункту 3 розділу 
IV «Виконавчі групи» Інструкцію з 
організації примусового виконан-
ня рішень особа, яка приймає рі-
шення про утворення виконавчої 
групи, виносить про це вмотивова-
ну постанову.

У постанові обов’язково зазнача-
ються:

обставини, які обумовили утво-
рення виконавчої групи;

склад виконавчої групи, її ке-
рівник, орган державної виконавчої 
служби, при якому утворюється ви-
конавча група;

інші відомості, в тому числі щодо 
покладення на керівника виконавчої 
групи прав і повноважень у виконав-
чому провадженні, встановлених за-
конодавством, для начальників орга-
нів державної виконавчої служби.

Відповідно до пункту 6 розділу 
I «Загальні положення» Інструкції з 
організації примусового виконання 
рішень під час здійснення виконав-
чого провадження виконавець при-
ймає рішення шляхом винесення 
постанов, попереджень, внесення по-
дань, складання актів та протоколів, 
надання доручень, розпоряджень, 
вимог, подання запитів, заяв, повідо-
млень або інших процесуальних до-
кументів у випадках, передбачених 
Законом та іншими нормативно-пра-
вовими актами.

Відповідно до пункту 7 розділу 
I «Загальні положення» Інструкції 
з організації примусового виконан-
ня рішень постанова як окремий 
документ містить такі обов’язкові 
реквізити:

номер виконавчого провадження;
вступну частину із зазначенням:
назви постанови, дати видачі по-

станови та місця її винесення;
найменування органу державної 

виконавчої служби, прізвища, імені 
та по батькові державного виконавця, 
який виніс постанову або прізвища, 
імені та по батькові приватного вико-
навця, який виніс постанову, найме-
нування виконавчого округу, в якому 
він здійснює діяльність;

назви виконавчого документа, 
коли та ким виданий, резолютивної 
частини документа (далі - реквізити 
виконавчого документа);

за зведеним виконавчим про-
вадженням - прізвища, імені та по 
батькові боржника - фізичної особи, 
повного найменування боржника - 
юридичної особи та дати об’єднання 
виконавчих проваджень у зведене;

мотивувальну частину із зазна-
ченням мотивів, з яких виконавець 
прийняв відповідне рішення (дійшов 
певних висновків), і посилання на 
норму закону, на підставі якого вине-
сено постанову;

резолютивну частину із зазна-
ченням:

прийнятого виконавцем рішення;
строку і порядку оскарження по-

станови.
До постанов можуть вноситись 

також інші відомості, визначені За-
коном, цією Інструкцією та іншими 
нормативно-правовими актами.

Постанова підписується вико-
навцем та скріплюється печаткою. 
Постанова складається у необхідній 
кількості примірників, один з яких 
залишається у виконавчому про-
вадженні, а інші надсилаються за 
належністю.

Якщо постанова надсилається у 
формі електронного документа, вона 
підписується електронним цифро-
вим підписом.

Інші посадові особи органів дер-
жавної виконавчої служби у випад-
ках, передбачених Законом та цією 
Інструкцією, виносять постанови з 
урахуванням вимог, визначених цим 
пунктом.

У більшості випадків, постанови 
про утворення виконавчої групи не 
відповідають вимогам пункту 7 розді-
лу I «Загальні положення» Інструкції 
з організації примусового виконан-
ня рішень, не містять обов’язкових 
реквізитів, не є вмотивованими 

ВІДСУТНІСТЬ ПІДСТАВ
ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
У більшості випадків, виносячи 

постанову про відновлення виконав-
чого провадження, державний ви-
конавець посилається на статтю 41 
Закону України «Про виконавче про-
вадження». 

Звертаємо Вашу увагу, що відпо-
відно до статті 41 Закону України від 
02.06.2016 р. № 1404-VIII «Про вико-
навче провадження» відновлюється 
виконавче провадження у разі якщо 
постанова виконавця про закінчення 
виконавчого провадження або повер-
нення виконавчого документа стягу-
вачу визнана судом незаконною чи 
скасована в установленому законом 
порядку, виконавче провадження 
підлягає відновленню за постановою 
виконавця не пізніше наступного ро-
бочого дня з дня одержання виконав-
цем відповідного рішення.

У більшості виконавчих прова-
джень постанова виконавця про за-
кінчення виконавчого провадження 
або повернення виконавчого доку-
мента стягувачу не визнається судом 
незаконною і не скасована в уста-
новленому законом порядку, тому 
і законних підстав для відновлення 
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виконавчого провадження з посилан-
ням на ч.1 ст.41 Закону України «Про 
виконавче провадження» немає.

ВІДСУТНІСТЬ ПОСТАНОВИ
ПРО ПРИЙНЯТТЯ 
ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ДО ВИКОНАННЯ
Інше порушення, яке ми нерідко 

знаходимо, ознайомлюючись з ма-
теріалами виконавчих проваджень: 
відсутність постанови про прийнят-
тя виконавчого провадження до ви-
конання у разі передачі виконавчого 
провадження від одного державного 
виконавця до іншого в межах одного 
органу державної виконавчої служби 
чи виконавчої групи, між державни-
ми виконавцями одного органу дер-
жавної виконавчої служби. Відповідно 
до абз. 7 пункту 5 розділу V Інструкції 
з організації примусового виконання 
рішень (затверджена Наказом Мініс-

терства юстиції України від 02.04.2012 
року за №512/5 та зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України  від 
02.04.2012 року за №489/20802), пере-
дача виконавчого провадження від 
одного державного виконавця до ін-
шого в межах одного органу держав-
ної виконавчої служби чи виконавчої 
групи, між державними виконавцями 
одного органу державної виконавчої 
служби здійснюється за письмовим 
дорученням начальника цього ор-
гану державної виконавчої служби 
чи керівника виконавчої групи. Про 
прийняття виконавчого провадження 
до виконання державний виконавець, 
якому воно передано, виносить відпо-
відну постанову.

Резюмуючи цей короткий виклад 
системних проблем та порушень, які 
маємо у виконавчих проваженнях, 
зазначимо, що при розгляді справ за 
скаргами сторін виконавчого про-

вадження на рішення, дії або безді-
яльність державного виконавця чи 
іншої посадової особи державної 
виконавчої служби суди повинні ке-
руватися положеннями Конституції 
України, пункту 1 статті 6, статті 13 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, статті 1 Пер-
шого протоколу до Конвенції про 
захист прав людини і основополож-
них свобод, міжнародних договорів, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, процесу-
альних кодексів, законами України 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду 
з прав людини», «Про виконавче 
провадження» тощо. Вкрай важли-
во, аби як стягувачі, так і боржники, 
були наполегливими й без зволікань 
оперативно реагували на порушення 
своїх прав як учасників виконавчого 
провадження. 

КМА ААУ

З березня 2018 року у Національ-
ному педагогічному університеті 
імені М.П. Драгоманова відбулась 
VIII Школа кар’єрного росту май-
бутніх адвокатів, організатором якої 
виступив  Клуб майбутніх адвокатів 
ААУ. Захід відбувся за підтримки АО 
«DMITRIEVA & PARTNERS».Прези-
дент КМА ААУ, адвокат, кандидат 
юридичних наук Леся Дубчак висту-
пила з вітальною промовою та пред-
ставила спікерів. 

На заході були розглянуті на-
ступні питання: 

• Вирішення спорів за участю 
судді та інші альтернативні способи 
спорів

• Алгоритм укладання мирових 
угод 

• Взаємовідносини з клієнтом. Як 
не стати заручником? 

• Справи сімейні. Особливості 
ведення сімейних справ

• Політична адвокатура. Прави-
ла гри на політико-правовому полі- 
Кар’єра адвоката: ключові фактори 
успіху.

Серед спікерів, у VIII Школі 
кар’єрного росту участь взяли:  Лю-
бов Бартащук, адвокат, кандидат 
юридичних наук, голова комітету 

ААУ з прав людини, партнер АО 
«Національна колегія адвокатів», 
суддя Дніпровського районного суду 
міста Києва (2008-2016); Катерина 
Власюк, адвокат, керуючий партнер 
Юридичної компанії «AVG», член 
Правління ААУ, випускниця програ-
ми «Адвокат майбутнього», спікер 
I Школи кар’єрного росту майбут-
ніх адвокатів; Людмила Гриценко, 
адвокат, керівник Черкаського осе-
редку Клубу майбутніх адвокатів, 
випускниця програми «Адвокат май-
бутнього», спікер VI Школи кар’єр-
ного росту майбутніх адвокатів; 
Катерина Ковалевська, адвокат, 
керуючий партнер АБ Катерини 
Ковалевської, випускниця програми 
«Адвокат майбутнього»; Валерія 
Коломієць, адвокат, партнер прак-
тики кримінально-правового захи-
сту АО «Бачинський, Коломієць та 
партнери», керівник Львівського 
відділення АПУ, випускниця програ-
ми «Адвокат майбутнього», адво-
кат М. Саакашвілі; Ірина Нікітіна, 
провідний консультант з питань 
стратегії і розвитку.

Школа кар’єрного росту закін-
чилася приємним нагородженням 
учасників сертифікатами про участь.

Дякуємо всім спікерам за довіру 
до Школи, змістовність доповідей 
та бажання поділитися секретами 
професії й власним досідом. Окрема 
вдячність Генеральному партнеру захо-
ду - АО «DMITRIEVA & PARTNERS».

Як завжди, на Школах кар’єрно-
го росту виступають тільки достойні, 
сміливі, щирі, відверті та справжні 
«особистості» в адвокатурі України. 

  ВІДБУЛАСЬ VIII ШКОЛА КАР’ЄРНОГО РОСТУ КМА ААУ



27 №1 (30) січень – лютий 2018 р.

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником та подається разом із Заявою про вступ до засідання Правління Асоціації 
адвокатів України. 

Щорічні членські внески зараховуються строком на 1рік (360 днів). 
Розмір внеску за членство в кожному з комітетів складає 50 грн. 

Реквізити для оплати:
Отримувач платежу – ВГО «Асоціація адвокатів України» 
Поточний рахунок отримувача – 26001153697 
Найменування установи банку – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»
Код установи банку – 380805
Код ЄДРПОУ – 34294645
Копію документу про сплату Ви можете надіслати до Секретаріату ААУ поштою, факсом, електронною поштою або передати 
особисто.

Оплата може також бути здійснена он-лайн через веб-сайт ААУ http://www.uaa.org.ua/payment.php. 

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ

Вид внеску Розмір внеску, грн.  

Вступний внесок  600.00 
 

 
АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ АДВОКАТІВ ДОЛУЧИТИСЯ ДО РОБОТИ КОМІТЕТІВ ААУ.

Організації та маркетингу адвокатської діяльності
Інтелектуальної власності 
Господарського права та процесу
Земельного та аграрного права
Взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатами
Сімейного права
Корпоративного права
З міжнародного арбітражу
Трудового права 
Банківського права
Фінансового права
Медичного та фармацевтичного права
Кримінального права та процесу
Міжнародного права
Митного права
Податкового права
З нерухомості та будівництва
З юридичної освітньої політики
Захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності
З питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів
З морського права

 
 ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

ФОРМА ОПЛАТИ (вкажіть, будь ласка, форму здійснення оплати внесків) 

1 банківський переказ 1 он-лайн

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

Звідки Ви дізналися про ААУ?* __________________________________________________________________________________ 
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