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«Обличчя адвокатури»
проект ААУ

Відбувся V Щорічний Осінній форум 
«Адвокатура України. Київські дзвони»
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Відбувся VII з’їзд ААУ
подія ААУ

4

6

12



1. Забезпечення захисту законних прав та інтересів членів Асоціації та сприяння зміцненню існуючих
    правових норм щодо захисту прав та забезпечення гарантій адвокатів.
2. Представництво та захист соціальних та законних професійних прав, інтересів членів Асоціації 
    у державних органах, органах центральної та місцевої влади, громадських та інших організаціях, зокрема
    у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури та Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури.
3. Підвищення кваліфікації адвокатів.
4. Професійний розвиток адвокатів, поширення етичних стандартів поведінки серед них.
5. Підвищення правової культури.
6. Підвищення ролі інституту адвокатури в українському суспільстві.
7. Надання членам Асоціації методичної та інформаційної допомоги.
8. Створення професійного майданчика для спілкування з колегами.
9. Створення професійного майданчика спілкування з органами державної влади, розвиток професійних 
    зв’язків.
10. Інформаційна підтримка професійно-громадської діяльності членів ААУ  на інформаційних ресурсах 
      Асоціації (каталог адвокатів), сайт www.uaa.org.ua, офіційний друкований «Бюлетень ААУ» та соціальні 
      мережі). 
11. Знижки на участь у форумах, конференціях, круглих столах. 
12. Можливість виступати експертом, модератором на заходах ААУ.
13. Можливість публікувати на безкоштовній основі власні статті та тези в офіційному друкованому
      виданні – «Бюлетень ААУ».
14. Можливість брати участь у соціальних  та неформальних заходах Клубу майбутніх адвокатів (екскурсії, 
      подорожі, тощо).
15. Отримання сертифікату адвоката-члена ААУ.
16. Покращення власного іміджу та іміджу своєї компанії.
17. Можливість долучитися до дисконтної програми партнерів ААУ.
18. Можливість приймати участь у роботі громадських рад та робочих групах при ЦОВ та МС.
19. Бути залученим до розробки нормативно-правових актів, законів.
20. Можливість відвідати європейські країни, де ознайомитися з роботою інституту адвокатури.
21. Брати участь в телевізійних програмах на центральних каналах та в радіо ефірі, друкувати власні статті
      в провідних українських ЗМІ.

ПЕРЕВАГИ 
ЧЛЕНСТВА ААУ

Шановні колеги! 
Звертаємо вашу увагу, що проводиться оновлення бази даних Асоціації адвокатів 

України, просимо вас направити на електронну адресу (accountant@uaa.org.ua) 
оновлені дані, а саме:  ПІБ, телефон, e-mail, і обов’язково визначитися 

з комітетами ААУ для подальшої роботи.
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СТАТТЯ:
Валентин Ашомка 
«Кримінальне право та процес»  

АНОНС:
V Всеукраїнський форум ААУ 
з цивільного права та процесу
«Київська весна»

СТАТТЯ:
Армен Нерсесян 
«Ознаки обґрунтованості підозри як 
підстави обрання, зміни та продовжен-
ня запобіжних заходів»

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ:
Олег Рачук 
«У мене є мрія: побачити адвокатуру 
України єдиною та соборною, як і єди-
ну та соборну Україну»

ПОДІЯ ААУ:
Відбувся V щорічний осінній форум 
ААУ «Адвокатура України. Київські 
дзвони. Формула успіху

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

СТАТТЯ:
Віктор Мороз 
«Проблематика продовження строків 
тримання під вартою на етапі судового 
провадження»

СТАТТЯ:
Микола Чиж
«Правові  засади спільної діяльності 
адвокатів та приватних детективів»

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:
Спільний круглий стіл ААУ та
відділення міжнародного права 
Інституту міжнародних відносин КНУ
ім. Т. Шевченка

СТАТТЯ:
Дмитро Навроцький
«Уповноважена особа фонду гаранту-
вання вкладів як спеціальний суб’єкт 
злочину за ст. 365-2 КК України»

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:
Відбувся Круглий стіл на тему: «Про-
блематика застосування персональних 
економічних санкцій»

ПОДІЇ ААУ:
# Відбувся захід для адвокатів та ЗМІ на 
реалізацію Декларації щодо захисту 
людини у кримінальному провадженні
# Участь представників ААУ у засідан-
ні керівного комітету за проектом ЄС 
«підтримка реформ у сфері юстиції 
в Україні»

ПОДІЯ ААУ:
Відбувся VII З’їзд Всеукраїнської гро-
мадської організації «Асоціація адвока-
тів України»

СТАТТЯ:
Олена Костюченко
«Щодо проблематики дослідження 
доказів при перегляді вироків судами 
апеляційної інстанції: у питаннях 
і відповідях»
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ПАРТНЕРИ ААУ

ЗАЯВА ПРО ВСТУП



Що спонукало Вас до вибору 
професії адвоката?

В юриспруденцію прийшов сві-
домо: з шкільних лав відчував себе 
за покликом серця та душі правни-
ком. Більше того, навіть у середній 
школі мій найкращий шкільний 
товариш називав мене адвока-
том. Це було викликано тим, що 
в будь-яких питаннях шкільного 
життя відстоював інтереси класу 
та учнівського колективу школи, а 
також тим, за своєю природою не 
хотів бути гвинтиком системи, і ві-
рус свободи, який в органах юсти-
ції притаманний тільки інституту 
адвокатури, заразив мене ще тоді.

Слід зазначити, що адвокатом 
я став у зрілому віці, у повних 34 
роки. Моє рішення було внутріш-
ньо обґрунтованим та виваженим. 
Воно було викликано розумінням 

того, що саме як адвокат, я зможу 
найбільше реалізуватись в про-
фесійній сфері, що адвокатура, 
як стиль життя, її цінності, дух та 
драйв є складовим мого буття. 

Професія «адвокат», на Ваш 
погляд, це?

Захисник. В першу чергу – за-
хисник. Захист є тією квінтесен-
цією, яка дає можливість, шанс, а 
інколи і мрію на справедливість 
та перемогу добра над злом. І від-
повідно, захисник є тим провідни-
ком, що має здійснити цей шлях. 
По-друге, адвокат – це представ-
ник інтелігенції, носій найкращих 
її традицій та рис. І тому, саме ад-
вокат є свого роду унікальною осо-
бистістю, яка за допомогою свого 
інтелектуального, професійного 
інструментарію та навичок надає 
правову допомогу всім тим, хто по-
требує на це. За покликом серця, 
незалежно від соціального стату-
су. Прикро, що в еру глобалізації, 
новітніх комп’ютерних техноло-
гій та соціальних ліфтів, духов-
ного та матеріального занепаду 
є спокуса втрати свого шарму та 
унікальності. По третє, адвокат – 
це постійна робота над собою, вдо-
сконалення професійної майстер-
ності та кваліфікації. Це перфек-
ціоніст найвищого ґатунку, особа, 
що в боротьбі з репресивною дер-
жавною машиною чи опонентами 
має доводити свою правоту у захи-
сті. В-четверте: адвокат – це мен-
тор, наставник для нових поколінь 
майбутніх адвокатів. Це взірець, 
який має бути щоденним прикла-
дом в професійній діяльності та 
поведінці.

З моє точки зору професія ад-
воката може бути успішно освоє-
ною людиною (юристом), яка має 
хист та схильність до адвокатської 
діяльності, і це не тільки розумові 
якості, а психоемоційна складова 
людини, що дає змогу триматися 

в судових засіданнях, під час пе-
реговорів з клієнтами, правоохо-
ронними та іншими державними 
органами.

Професія «адвокат» – найвища 
сходинка у практичній юридич-
ній діяльності, вона є почесною, 
цікавою з професійної точки зору, 
що дозволяє об’єднати теоретичні 
знання та практичні навички, це 
те досягнення до якого прагнуть 
юристи, але по-справжньому мо-
жуть освоїти лише ті, які налаш-
товані на принциповість, само-
стійність, демократизм та мають 
підвищений рівень чутливості до 
справедливості.   

Що треба для побудови в Укра-
їні дійсно демократичної само-
врядної організації адвокатури?

Як за класиком, потрібно лю-
бити адвокатуру в собі, а не себе в 
адвокатурі. Якщо кожна персона-
лія, що переймається сьогоденням 
та майбутнім української адвокату-
ри зможе почути одна одну, здійс-
нить аналіз власних помилок, а по-
тім знайде мужності визнати це, то 
багато гострих та спірних питань 
відпадуть самі по собі. Коли кожен 
адвокат буде відчувати власну від-
повідальність за стан адвокатури, і 
почне зміни, в першу чергу з себе. 
Наприклад, з елементарних питань 
підвищення професійної кваліфі-
кації, дотримання правил адво-
катської етики чи безпосередньої 
активної участі в структурі органів 
адвокатського самоврядування, чи 
добровільних громадських органі-
зацій, то як за сучасним класиком: 
«все буде добре». 

Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури?

Я бачу майбутнє української 
адвокатури з Україною. З її скла-
довими: адвокатурою Криму та 
Донбасу, з новими передовими 
ідеями та їх відповідною реаліза-

Олег РАЧУК

Президент ААУ, 
керуючий партнер  
АО «Нацина Ручук», 
адвокат

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

«У МЕНЕ Є МРІЯ: ПОБАЧИТИ АДВОКАТУРУ УКРАЇНИ 
ЄДИНОЮ ТА СОБОРНОЮ, ЯК І ЄДИНУ 

ТА СОБОРНУ УКРАЇНУ»

4 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
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цією. Формування адвокатури для 
нашої держави є справою честі, 
і пріоритетною метою на шляху 
до побудови правової держави.  
Принципово важливо, щоб адво-
катура формувалася за європей-
ським зразком організації профе-
сійного самоврядування та була 
суб’єктом публічного права. Для 
побудови в Україні демократичної 
та самоврядної адвокатури повин-
на бути загальна воля всіх тих, хто 
хоче приєднатись до цієї спіль-
ноти і хто в ній перебуває. Якщо 
такого бажання не буде, тоді ми 

завжди будемо свідками постійних 
суперечностей, як наприклад, між 
адвокатами та юристами-практи-
ками, які виступають проти моно-
полії адвокатів на представництво 
в суді. Така ситуація в жодному 
разі не сприятиме розвитку сфе-
ри захисту людини та української 
адвокатури в цілому. Життя по-
казує, що правозахисний інститут 
громадянського суспільства зможе 
виконати своє завдання як елемент 
правової системи держави і забез-
печити принцип захисту у зма-
гальному неупередженому судо-

чинстві лише в тому випадку, коли 
є єдність думок, адекватне забезпе-
чення прав людини та її основних 
свобод, та відсутність змішування 
«правових кольорів». Не менше 
важливим має бути відсутністю 
картельних змов та підкилимних 
ігор у прийнятті рішень. Адвока-
тура має і розвиватись на принци-
пах демократичності, прозорості 
та конкурентної боротьби на рівні 
ідей та механізмів їх втілення.

У мене є мрія: побачити адвока-
туру України єдиною та соборною, 
як і єдину та соборну Україну. 

29 жовтня 2015 Асоціація ад-
вокатів України за сприяння ЮФ 
«TrustedAdvisors» провели кру-
глий стіл на тему: «Проблематика 
застосування персональних еко-
номічних санкцій». 

 У заході взяли участь юристи, 
кваліфіковані експерти, а також 
представники РНБО, Генпрокура-
тури та Мінінфраструктури Укра-
їни. Модератором заходу виступив 
– Михайло Гончарук, адвокат, член 
Правління ААУ.

Захід відкрив Президент Асоці-
ації адвокатів України Олег Рачук, 
який привітав учасників та наголо-
сив на актуальності та важливості 
розгляду теми застосування персо-
нальних економічних санкцій.

Тема проблематики застосу-

вання персональних економіч-
них санкцій не сходить з газетних 
шпальт. Тому у Асоціації адвокатів 
України виникла ідея обговорити 
питання, пов’язані з санкціями, з 
точки зору юридичних механізмів 
і правових тонкощів.

 Запрошені експерти відзначи-
ли, що з приводу санкцій є значно 
більше питань, ніж відповідей. Од-
нак зійшлися на думці, що з точки 
зору мети, яка стоїть перед персо-
нальними економічними санкці-
ями, українські обмежувальні за-
ходи є скоріше неефективними і 
несуть загрозу отримання судових 
позовів.

 Відповідно до Закону, рішення 
про застосування як персональних, 
так і секторальних санкцій вино-

ситься РНБО. Однак це викликало 
бурхливе обговорення всередині 
виконавчої влади. Зокрема, вини-
кли питання:

 – яким чином готуються про-
позиції з приводу санкцій;

 – як виносяться відповідні рі-
шення;

 – який механізм застосування 
цих санкцій.

 Саме для вирішення цих пи-
тань у РНБО була створена спеці-
альна група з представників вико-
навчої влади.

 Пошуки правильного санкці-
онованого механізму полягали в 
глибокому аналізі та моніторин-
гу зарубіжної практики. Зокрема, 
представники РНБО ознайомилися 
з практикою ЄС і США. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:  
«ПРОБЛЕМАТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ САНКЦІЙ»

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
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ПОДІЇ ААУ

ВІДБУВСЯ V ЩОРІЧНИЙ ОСІННІЙ ФОРУМ ААУ 
«АДВОКАТУРА УКРАЇНИ. КИЇВСЬКІ ДЗВОНИ. 

ФОРМУЛА УСПІХУ»

18 вересня 2015 року в конфе-
ренц-залі готелю «Русь» відбувся 
V Щорічний осінній форум ААУ 
«Адвокатура України «Київські 
дзвони» на тему «Формула успіху 
юридичного бізнесу».

Захід відкрила Голова оргко-
мітету заходу – Ольга Дмитрієва, 
адвокат, керуючий партнер ЮФ 
«Дмитрієва та Партнери», Голова 
наглядової ради Асоціації адво-
катів України. Пані Ольга приві-
тала учасників, звернула увагу на 
важливість заходу, його відмін-
ність від інших форумів ААУ, яка 
полягає в темі та нових спікерах, 
більшість з яких не є представни-
ками юридичної спільноти, але є 
професіоналами в сфері розвитку 
бізнесу. Також виступила з віталь-
ною промовою Голова ради адвока-
тів міста Києва Інна Рафальська.

Перша сесія форуму була при-
свячена темі: «Розвиток юридич-
ного бізнесу, або довгий шлях до 
клієнта». Модератором першої 
сесії виступив адвокат, Старший 
партнер АО «Смирнов, Тарасе-
вич та партнери» Тарасевич Сер-
гій, який наголосив на важливості 
таких заходів, які присвячені темі 
просування юридичних послуг та 
надав слово першому доповідачу 
Форуму – Ірині Химчак, керівнику 
відділу маркетингу та розвитку біз-
несу ЮФ «Sayenko Kharenko».

Пані Ірина виступила із допо-
віддю «Не маркетингом єдиним: 
що і хто потрібен для успішного 
розвитку юридичного бізнесу». У 
своєму виступі Ірина Химчак звер-
нула увагу, що поєднання HR з мар-
кетингом приведе до посилення як 
фірми серед клієнтів, так і бренду 
роботодавця, що сприятиме полег-
шенню управління юридичного 
бізнесу. Закликала до необхідності 
вивчення досвіду, який вже є на 
ринку для економії часу та відкрит-
тя можливості створити щось нове, 
інноваційне, і тим самим здобути 
конкурентну перевагу.

Далі виступила Вікторія Єса-
уленко, директор з маркетингу ЮФ 
«Астерс» з доповіддю на тему: «Скла-
дові репутації юридичної фірми». 
Пані Вікторія акцентувала увагу 
присутніх на важливості піару, як 
складової репутації юридичної 
фірми, так як «Піар – це побудова 
та управління репутацією». «Якщо 
ви щось зробили і про це ніхто не 
дізнався, це означає, що ви нічого 
не зробили», – наголосила Вікто-
рія Єсауленко. Пані Вікторія роз-
повіла як правильно реагувати на 
ситуацію, яка може вплинути на 
репутацію, та у яких випадках вза-
галі не треба цього робити.

Виконавчий директор ЮФ «Ва-
силь Кісіль і Партнери» Клавдія 
Шевелюк продовжила сесію допо-
віддю на тему: «Поєднання кор-
поративних і персональних цін-

ностей заради сталого розвитку 
бізнесу». Прийняв, що команда 
– це так звана корпоративна моза-
їка, треба усвідомити, що інстру-
менти управління персоналом 
повинні бути персоналізовані на 
базі цінностей і життєвих цілей 
співробітників – наголосила пані 
Клавдія. Виконавчий директор 
ЮФ «Василь Кісіль і Партнери» 
розповіла про те, як можна управ-
ляти талантами та знаннями ко-
лег для розвитку корпоративного 
духу компанії і еволюції корпора-
тивної культури.

Завершив першу сесію своїм 
неординарним виступом найкра-
щий тренер з мовно-голосової прак-
тики СНД, доцент кафедри менедж-
менту шоу-бізнесу КНУ культури і 
мистецтв, кандидат мистецтвоз-
навства (Ph.D.) пан Андрій Бурлуць-
кий. Майстер-клас з ораторських 
технік «показав», що для розвит-
ку іміджу, індивідуальності, пу-
блічних виступів необхідно бути 
більш розкутими та відкритими.

Друга сесія форуму була при-
свячена темі: «Маркетингові ін-
струменти, які працюють. Переві-
рено на собі». Модератором сесії 
виступила адвокат, партнер АО 
«SK GROUP», Голова комітету 
ААУ з господарського права та 
процесу Юлія Курило.

Міжнародний консультант 
з сервісу, CEO “Customer Service 



7 №4 (17) жовтень – грудень 2015 р.

Consulting”, партнер консалтин-
гової компанії TheDijulius Group 
(USA) Анастасія Владичинська ви-
ступила з темою: «World-Class 
сервіс в адвокатській компанії» 
та розповіла про те, що наряду 
з якістю юридичних послух, які 
ми надаємо клієнтові, існує ве-
лика необхідність зосереджува-
ти увагу також на якості сервісу, 
який ми так само маємо надавати 
клієнтові.

Власник виробничого під-
приємства і засновник навчально-
го проекту «Академія Бізнесу» та 
Веб-студії “Studio Leon” Олег Бугай 
пояснив яким має бути сайт юри-
дичної фірми, як він повинен ви-
глядати, звернув увагу на помил-
ки, які часто застосовуються при 
оформленні сайту юридичної 
фірми.

Заступник головного редактора 
газети «Закон і Бізнес» Валентин 
Богунов розкриваючи секрети вза-
ємодії зі ЗМІ, а саме, як не платити 
за PR та присутність у інформа-
ційному просторі, навів три фак-
тори за якими ваша новина може 
з’явитися на сайті або потрапити 
у друковане видання спеціалізо-
ваних ЗМІ безкоштовно, а саме: 
бренд; тема; якість тексту. В пер-
шу чергу необхідно розуміти, що 
стаття повина бути цікава чита-
чам. Пан Валентин надав декіль-
ка рекомендацій. Відмітив, що 
«якщо у Вас ще не має гучного 
ім’я, необхідно якомога швид-
ше реагувати на зміни в законо-
давстві, надаючи свої коментарі 
редакції».

PR-фахівец, керівник маркетин-
гового агентства “Lipsky Marketing 
Group” Олександр Липський ви-
ступив з темою доповіді: «PR ін-
струменти для просування та 
підвищення іміджу адвоката/
юридичної фірми». «Якщо ви ба-
жаєте витягти свою компанію з 
маленьким бюджетом, то ви по-
винні стати «Стівом Джобсом»». 
Тобто, брендом своєї компанії – 
публічним, активним адвокатом, 
який буде цікавий як ЗМІ, так і 
юридичній спільноті. На погляд 
пана Олександра, керівник має 
приймати активну участь і при-
кладати максимум зусиль у про-
суванні та підвищенні іміджу. Усі 
інструменти маркетингу вимага-
ють системності на повній само-
віддачі. Розповів, чому важливо 
задавати стандарти роботи у сво-
їй компанії та як ефективно вико-
ристовувати соціальні мережі для 
PR просування і маркетингу.

Завершив другу сесію керів-
ник відділу по роботі з клієнтами 
SEO-Studio Артур Щербак, з темою: 
«Просування юридичних послуг 
в Інтернеті». У своєму виступі до-
повідач розказав, як правильно 
шукати клієнтів в Інтернеті, які є 
помилки у просуванні сайту, як 
покращити пошукову оптиміза-
цію сайту, що важливо знати від-
носно контекстної реклами, як 
елементу просування.

Третя сесія форуму була при-
свячена темі: «Організації адво-
катської діяльності – невикори-
стані ресурси і можливості».

Модераторами третьої сесії 
виступили: керуючий партнер 
ЮК «Правозахист Україна» Гер-
ман Тасліцький (зал 1) та Михай-
ло Гончарук, партнер АО «Пра-
вова група «Домініон» (зал 2).

Патнер АО «ФОРТІС» Віталій 
Коростенський виступив з темою: 
«Техніки розрахунку вартості 
юридичних послуг». Доповідач 
навів фактори, які повинні бра-
тися до уваги при визначенні об-
ґрунтованого розміру гонорару 
адвоката, такі як: обсяг і час робо-
ти, який потрібен для належного 
виконання доручення; ступінь 
складності кожної справи; новиз-
на правових питань; необхідність 
виїзду у відрядження та ін. Роз-
повів про особливості таких видів 
гонорарів, як: погодинна ставка; 
гонорар у вигляді загальної фік-
сованої суми (так званий «твер-
дий гонорар»); прейскурант на 
певні послуги; умовний гонорар. 

Сертифікований бізнес-тренер, 
інструктор і консультант бізнес 
студії “Bogush Time” Юлія Бойко 
розповіла про те, як необіхдно 
керувати часом та досягати своєї 
мети. Наголосила на важливості 
візуалізації завдань, тобто ведення 
списків задач, мати щоденники, 
або планувальники; тайм кальку-
ляції; оцінювання просування до 
своїх цілей та надихатися ними та 
ін. «Фокус на цілях тримати по-
трібно кожен день».

Директор українського та бі-
лоруського офісів «1С-Битрикс» 
Дмитро Суслов розказав адвока-
там про те що таке «Хмарний 
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сервіс» – віртуальний офіс, як він 
може допомогти оптимізувати 
бізнес-процеси. Хмарний сервіс 
надає прекрасні можливості ке-
рувати компанією, слідкувати за 
усіма процесами, контролювати 
плани співробітників – і це все на 
одному ресурсі. До віртуального 
офісу співробітник має доступ 
навіть у будь-якій частині світу. 
Доповідач наголосив на безпеці 
віртуального офісу та його мо-
більності.

Олег Демчик, президент та за-
сновник Клубу професійних пере-
говірників розповів про нюансі 
ведення переговорів. Була роз-
глянута технологія SPIN, яка до-
помагає клієнту побачити свої 
проблеми і усвідомити потре-
бу в покупці послуги саме у Вас. 
Спочатку треба задати клієнту 
питання, що стосуються інсую-
чої ситуації,потім спрямовані на 
виявлення проблем клієнта, які 
можливо вирішити за допомо-
гою вашої послуги,і наприкінці 

– питання, що дозволяють клієн-
ту прийняти правильне рішення 
цієї проблеми, а саме – придбан-
ня Вашої послуги.

Артем Афян, адвокат, керую-
чий партнер адвокатського об’єднан-
ня «Юскутум» розповів про свій 
досвід розробки та результати ви-
користання мобільного додатку 
juscutum legal alarm, як це впли-
нуло на збільшення клієнтської 
бази, спрощення та оперативність 
в наданні правової допомоги.

Наталія Дугінова, керівник 
відділу маркетингу ЮК «Право-
вий Альянс» поділилась з учасни-
ками Форуму досвідом переходу 
компанії «Правовий Альянс» на 
віддалений доступ сервісу.На по-
гляд Пані Наталії «світ без офісу» 
– це не майбутнє, це справжнє. Го-
ловне при переході на віддалений 
доступ – контроль та облік, наяв-
ність системи оцінки персоналу, 
яка залежить від продуктивності.
Що дає такий перехід? Ефектив-
не використовування офісу, зни-
ження накладних витрат, під-
вищення ефективності роботи 
персоналу,поліпшення власного 
HR-бренду. 

Четверта сесія форуму була 
присвячена темі: «Нове в робо-
ті сучасного адвоката – йдемо в 
ногу з часом чи працюємо по-ста-
рому?».

Модераторами четвертої се-
сії виступили: адвокат, голова 
Комітету банківського права 

ААУ, керуючий партнер ЮК 
«Закон Перемоги», Член Гро-
мадської Ради при Міністерстві 
фінансів України, Сертифіко-
ваний бізнес-медіатор Марина 
Саєнко (зал 1) та Олена Павло-
ва, адвокат, керуючий партнер 
ПГ «Павлова і Партнери»,член 
Правління Асоціації Адвокатів 
України (зал 2).

Розпочав четверту сесію Ві-
це-президент Австрійської феде-
ральної палати адвокатів Йозеф 
Вайксельбаум з доповіддю за тема-
ми: «Медіація у адвокатській ді-
яльності» та «Отримання доступу 
до професії для адвокатів з Укра-
їни». Зауважив, що федеральний 
закон «Положення про адвока-
тура» визначає умови, які треба 
виконати щоб отримати дозвіл 
на здійснення адвокатської ді-
яльності в Австрії. Передумовою, 
отримання дозволу, є наявність 
громадянства Австрії, або грома-
дянство однієї з держав-членів 
ЄС, або європейського економіч-
ного простору, або громадянство 
країн швейцарської конфедера-
ції. Доповідач відзначив основні 
критерії отримання дозволу, а 
саме: наявність повної дієздат-
ності; вищої юридичної освіти; 5 
років юридичного стажу, 3 з яких 
у адвокатській конторі під нагля-
дом професійних адвокатів; далі 
потрібно скласти іспит та укласти 
Договір страхування професійної 
діяльності адвоката (400 000 Евро 
мінімальна сума страхування). 

Кандидат юридичних наук, керів-
ник та викладач Українського Цен-
тру Медіації Києво-Могилянської 
Бізнес Школи Галина Єрьоменко ви-
ступила з темою: «Адвокати та ме-
діатори: чи можлива співпраця?». 
«Людям необхідно надати можли-
вість обирати свої власні рішення 
щодо ситуації та проблеми, яка 
склалася. Успіх медіації будуєть-
ся на тому, що в процесі можуть 
брати участь будь які люди, які за-
цікавлені у результаті процесу», – 
зазначила пані Галина. Три умови 
на яких будується успіх медіації: 
гарно побудований процес, якому 
треба слідувати; робота з інтере-



сами; робота з запитаннями, що 
допомагає людям усвідомити те, 
про що вони ще не думали. 

Олексій Кравченко, керу-
ючий партнер юридичної фір-
ми «Профіт-Консул», власник 
американської Консалтингової 
компанії «WRK-Consult» та за-
сновник «Школи юридичного 
маркетигу» звернув увагу на те, 
що не тільки по рекомендаціям 
можуть прийти нові клієнти.Є ті, 
кому необхідно купити послугу 
тут і зараз. Саме для таких клієнтів 
треба розробліяти лендінг-пей-
дж – сторінку, яка допомогає от-
римати контакти потенціального 
клієнта для подальшого спілку-
вання.Необхідно бути активним 
в соц.мережах, вести облік груп. 
в якиї Ви перебуваєте і робити 
там пости.Іноді для розміщення 
інформації в деяких групах необ-
хідно налагодити відносини з мо-
дератором групи і навіть заплати-
ти якусь суму. На погляд Олексія, 
необхідно регулярно перевіряти 
свою телефонну книжку, спілку-
ватись з клієнтами, самим призна-
чати зустрічі.

Доктор економічних наук, 
професор, ректор Міжнародного 
інституту бізнесу, Член Громад-
ської Ради при Міністерстві фі-
нансів України, сертифікований 
бізнес-медіатор Олександр Сав-
ченко у своєму виступі розкрив 
можливості, яки дає освіта МБА, 
як і де її краще отримати.

Бахуринський Віталій, адво-
кат, юрист консалтингової групи 
«SAFIR», провідний спеціаліст 
апарата Міністерства юстиції 
України розповів про страхуван-
ня адвокатської діяльності, існую-
че законодавство, розробки своєї 
компанії у цій сфері та можливо-
сті впровадження.

Форум видався досить специ-
фічним завдяки участі представ-
ників неюридичної сфери. Безу-
мовно це надало «новий подих» 
для розвитку бізнесу, можливість 
подивитись на існуючі можливості 
під іншим кутом, поспілкуватись 
юристам з представниками інших 
сфер та отримати ії рекомендації. 

Асоціація адвокатів України 
висловлює подяку:

# Всім учасникам, доповіда-
чам, модераторам.

# Генеральним партнерам:
Веб-студії «Studio Leon», АО 

«ФОРТІС», консалтинговій групі 
«SAFIR», АО «Смирнов, Тарасе-
вич та партнери», АО «Правова 
група «Домініон», «Школі юри-
дичного маркетигу».

# Партнерам сесій:
юридичній компанії «Дми-

трієва та Партнери», юридичній 
компанії «Правовий Альянс», АО 
«SK GROUP», .юридичній компа-
нії «Закон Перемоги», правовій 
групі «Павлова і Партнери», юри-
дичній компанії «Правозахист 
Україна».

# Інформаційним партнерам:
Генеральному інформацій-

но-правовому партнеру «ЛІГА:-
ЗАКОН», Ексклюзивному Ін-
тернет-партнеру «ЮРЛИГА», 
Аналітичному медіа – партне-
ру журналу «Юрист&Закон», 
Генеральному медіа-партнеру 
– Всеукраїнському щотижнево-
му професійному юридичному 
виданню «Юридична газета»; 
медіа-партнеру – газеті «За-
кон і Бізнес», інформаційним 
партнерам: газеті «Юридич-
на практика», газеті «Пора-
ди юриста», газеті «Правовий 
тиждень», журналу «Адвокат», 
виданню «Компаньйон», Євро-
пейській Бізнес Асоціації, Пра-
вовому виданню «Юридичний 
журнал», журналу «Адвокат 
Бухгалтера», видавничій орга-
нізації «Юстініан», видавни-
чій організації «Юрінком ін-
тер», порталам: «Pravotoday», 
«Legalans», «Freelawyer», дер-
жавному підприємству «Укра-
їнська правова інформація», 
мобільній правовій системі 
«Iplex», «Центру навчальної лі-
тератури», Українському Цен-
тру Медіації, Координаційно-
му центру з надання правової 
допомоги. 

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Рішенням Правління ААУ від 03 
листопада 2015 року Гревцову Рад-
милу Юріївну призначено на посаду 
керівника Комітету ААУ медичного і 
фармацевтичного права.

Рішенням Загальних зборів Ініці-
ативної групи Ярош Зою Володими-
рівну обрано до складу Громадської 
ради при Державній регуляторній 
службі України.

Зоя Володимирівна – адвокат, ві-
це-президент ААУ, член Правління 
ААУ, Керуючий партнер АК «Мар-
шаллєр і партнери»», автор багатьох 
публікацій. 

Рішенням Загальних зборів Іні-
ціативної групи Костюченко Олену 
Юріївну обрано до нового складу 
Громадської ради при Міністерстві 
юстиції України.

 Олена Юріївна – адвокат, канди-
дат юридичних наук, доцент, член 
Правління ААУ, Голова Науково-екс-
пертної ради ААУ, правовий експерт 
UAID, автор понад 100 наукових та на-
вчально-методичних праць.

ПРИЗНАЧЕННЯ
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Відповідно до положень ст.8 
Конституції України в Україні 
визнається і діє принцип верхо-
венства права, Конституція Укра-
їни має найвищу юридичну силу. 
Норми Конституції України є 
нормами прямої дії. Звернення до 
суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадяни-
на безпосередньо на підставі Кон-
ституції України гарантується.

При цьому статтею 1 Консти-
туції України визначається, що 
Україна є правовою державою.

Рішенням Конституційного 
суду України № 23-рп/2010 від 
22 грудня 2010 року у справі за 
конституційним зверненням гро-
мадянина Багінського Артема 
Олександровича щодо офіційного 
тлумачення положень частини 
першої статті 14-1 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопо-
рушення визначено в п. 4, що кон-
ституційний принцип правової 

держави передбачає встановлення 
правопорядку, який повинен га-
рантувати кожному утверджен-
ня і забезпечення прав і свобод 
людини.

Відповідно до ст. 29 Консти-
туції України ніхто не може бути 
заарештований або триматися під 
вартою інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду і тільки на під-
ставах та в порядку, встановлених 
законом.

Кожному заарештованому чи 
затриманому має бути невідклад-
но повідомлено про мотиви ареш-
ту чи затримання, роз’яснено його 
права та надано можливість з мо-
менту затримання захищати себе 
особисто та користуватися право-
вою допомогою захисника. 

Кожний затриманий має право 
у будь-який час оскаржити в суді 
своє затримання.

Згідно ст. 1 Кримінального 
процесуального кодексу України 
(далі – КПК України) порядок кри-
мінального провадження на тери-
торії України визначається лише 
кримінальним процесуальним за-
конодавством України, яке склада-
ється з відповідних положень Кон-
ституції України, міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою 
України, КПК України та інших 
законів України.

Кримінальне провадження у 
суді першої інстанції, яке включає 
підготовче судове провадження, 
судовий розгляд і ухвалення та 
проголошення судового рішення, 
провадження з перегляду судових 
рішень в апеляційному, касацій-
ному порядку, Верховним Судом 
України, а також за нововиявле-
ними обставинами відповідно до 
положень КПК України визнача-
ється як судове провадження.

Однією з основних засад кри-
мінального провадження в цілому 
та судового провадження зокрема 
є забезпечення права на свободу та 
особисту недоторканність (ст. 12 

КПК України), яке полягає в тому, 
що під час кримінального прова-
дження ніхто не може триматися 
під вартою, бути затриманим або 
обмеженим у здійсненні права на 
вільне пересування в інший спосіб 
через підозру або обвинувачення 
у вчиненні кримінального право-
порушення інакше як на підставах 
та в порядку, передбачених цим 
Кодексом.

При цьому, кожен, хто понад 
строк, передбачений КПК Украї-
ни, тримається під вартою або поз-
бавлений свободи в інший спосіб, 
має бути негайно звільнений.

З метою досягнення дієвості 
кримінального провадження за-
стосовуються заходи забезпечен-
ня, серед яких особливе місце за-
ймають запобіжні заходи.

Так, відповідно до ст. 176 КПК 
України запобіжними заходами є 
особисте зобов’язання, особиста 
порука, застава, домашній арешт, 
тримання під вартою.

При цьому тримання під вар-
тою є найбільш суворим запобіж-
ним заходом та може бути засто-
соване лише за умови, що жоден із 
більш м’яких запобіжних заходів 
не може запобігти доведеним під 
час розгляду питання про обрання 
такого запобіжного заходу як три-
мання під вартою ризику.

Підставою застосування запо-
біжного заходу на етапі судового 
провадження є наявність обґрун-
тованої підозри у вчиненні осо-
бою кримінального правопору-
шення, а також наявність ризиків, 
які дають достатні підстави суду 
вважати, що підозрюваний, обви-
нувачений, засуджений може пе-
реховуватися від суду, знищити, 
сховати або спотворити будь-яку 
із речей чи документів, які мають 
істотне значення для встановлен-
ня обставин кримінального пра-
вопорушення, незаконно вплива-
ти на потерпілого, свідка, іншого 
підозрюваного, обвинуваченого, 
експерта, спеціаліста у цьому ж 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ТРИМАННЯ 
ПІД ВАРТОЮ НА ЕТАПІ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

ВіктОр МОРОЗ

Керуючий партнер
Адвокатського об’єднання 
«Супрема Лекс»
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кримінальному провадженні, пе-
решкоджати кримінальному про-
вадженню іншим чином, вчинити 
інше кримінальне правопорушен-
ня чи продовжити кримінальне 
правопорушення, у якому підоз-
рюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 197 КПК 
України строк дії ухвали суду про 
тримання під вартою або продов-
ження строку тримання під вар-
тою не може перевищувати шіст-
десяти днів.

Строк тримання під вартою 
обчислюється з моменту взяття 
під варту, а якщо взяттю під варту 
передувало затримання обвинува-
ченого, – з моменту затримання. У 
строк тримання під вартою вклю-
чається час перебування особи в 
медичному закладі під час прове-
дення стаціонарної психіатрич-
ної експертизи. У разі повторного 
взяття під варту особи в тому ж са-
мому кримінальному провадженні 
строк тримання під вартою обчис-
люється з урахуванням часу три-
мання під вартою раніше.

Строк тримання під вартою 
може бути продовжений слідчим 
суддею в межах строку досудового 
розслідування в порядку, перед-
баченому цим Кодексом. Сукуп-
ний строк тримання під вартою 
підозрюваного, обвинуваченого 
під час досудового розслідування 
не повинен перевищувати шести 
місяців – у кримінальному про-
вадженні щодо злочинів невеликої 
або середньої тяжкості та дванад-
цяти місяців – у кримінальному 
провадженні щодо тяжких або осо-
бливо тяжких злочинів.

Клопотання про продовження 
строку тримання під вартою має 
право подати прокурор не пізніше 
ніж за п’ять днів до закінчення дії 
попередньої ухвали про тримання 
під вартою.

Клопотання про продовжен-
ня строку тримання під вартою, 
крім вищезазначених вимог щодо 
оформлення клопотання про об-
рання запобіжного заходу, по-
винно містити виклад обставин, 
які свідчать про те, що заявлений 
ризик не зменшився або з’явили-

ся нові ризики, які виправдову-
ють тримання особи під вартою 
та виклад обставин, які перешкод-
жають завершенню досудового 
розслідування до закінчення дії 
попередньої ухвали про тримання 
під вартою.

При цьому, ухвала про засто-
сування запобіжного заходу при-
пиняє свою дію після закінчення 
строку дії ухвали про обрання за-
побіжного заходу.

Слід враховувати, що під час 
судового розгляду суд за клопо-
танням сторони обвинувачен-
ня або захисту має право своєю 
ухвалою змінити, скасувати або 
обрати запобіжний захід щодо 
обвинуваченого. Незалежно від 
наявності клопотань суд зобов’я-
заний розглянути питання до-
цільності продовження триман-
ня обвинуваченого під вартою 
до спливу двомісячного строку з 
дня надходження до суду обви-
нувального акта, клопотання про 
застосування примусових заходів 
медичного або виховного харак-
теру чи з дня застосування судом 
до обвинуваченого запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою. За наслідками розгляду 
питання суд своєю вмотивованою 
ухвалою скасовує, змінює запо-
біжний захід у вигляді тримання 
під вартою або продовжує його 
дію на строк, що не може пере-
вищувати двох місяців. Копія ух-
вали вручається обвинувачено-
му, прокурору та направляється 
уповноваженій службовій особі 
місця ув’язнення. При цьому, ви-
рішення питання судом щодо за-
побіжного заходу відбувається в 
порядку, передбаченому главою 
18 КПК України (застосування за-
побіжних заходів під час досудо-
вого слідства).

Проблематичним є те, що суди 
часто-густо не керуються під час 
судового розгляду положеннями 
глави 18 КПК та можуть продов-
жувати строк тримання під вартою 
кожні два місяці, перевищуючи 
вимоги щодо загальних сукупних 
строків тримання особи під вар-
тою (6 та 12 місяців).

Крім того, непоодинокими є 
випадки несвоєчасного подання 
прокурором клопотання про про-
довження строків тримання під 
вартою, заявлення такого клопо-
тання прокурором усно без належ-
ного обґрунтування та, відповідно, 
надання обвинуваченому можли-
вості забезпечити належний за-
хист, розгляд судом питання щодо 
продовження строків тримання 
під вартою після завершення стро-
ку тримання під вартою.

Безумовно, такі порушення є 
обмеженням права особи на за-
хист та засади забезпечення права 
особи на свободу та особисту не-
доторканість.

Задоволення судом в такому 
випадку клопотання про продов-
ження строків тримання під вар-
тою слід оскаржувати в апеляцій-
ному порядку.

Крім того, вбачаємо за необ-
хідне надання Вищим спеціалізо-
ваним судом України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
детальних роз’яснень щодо за-
гальних строків тримання особи 
на етапі судового провадження 
та порядку застосування до особи 
запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою на етапі судово-
го провадження та продовження 
дії такого запобіжного заходу.

Сподіваюсь, що Україна на 
шляху становлення правової дер-
жави з європейськими цінностями 
зможе належним чином захистити 
основоположні права людини та 
громадянина та упередити свавіл-
ля окремих суддів та прокурорів.
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Обрано новий склад Правління ААУ:

Гончарук Михайло Петрович Дубчак Леся Сергіївна

Пашинський Микола Миколайович Курило Юлія Володимирівна Поліводський Олександр Анатолійович

Костюченко Олена Юріївна

Рачук Олег Олександрович Резнік Артур Борисович Саєнко Марина Ігорівна

ВІДБУВСЯ VII З’ЇЗД АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
10 жовтня 2015 року в готе-

лі Premier Hotel Rus відбувся 
VII З’їзд Всеукраїнської громад-
ської організації «Асоціація адво-
катів України».

Були розглянуті питання пов’я-
зані з внесенням змін до Статуту, 
заслухані зауваження і прийняті до 
уваги всі пропозиції.

Рішенням делегатів VII З’їз-
ду Всеукраїнської громадської 
організації «Асоціації адвокатів 
України», шляхом голосування 
більшою кількістю голосів було 
обрано:

Президент ВГО ААУ – 
Рачук Олег Олександрович

Віце-президент – 
Ярош Зоя Володимирівна
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Вітаємо з обранням! Бажаємо 
успіхів, реалізації нових проектів 
і програм! 

Члени Ревізійної комісії ААУ:

Мокін Ігор Сергійович Власюк Катерина Петрівна Гаро Ганна Олександрівна

Члени Наглядової Ради ААУ:

Дмитрієва Ольга Леонідівна Павлова Олена Михайлівна

Тимченко Тетяна Анатоліївна Чернобай Олег Валерійович

Покотило Ігор Миколайович

Скляренко Олександр Петрович Ярош Зоя Володимирівна
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В даний час законодавство 
України, яке регламентує діяль-
ність адвокатів щодо збирання 
доказів в інтересах учасників про-
цесу, недосконале. Так, частиною 
1 ст. 20 Закону України « Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» 
передбачено, що під час здійснен-
ня адвокатської діяльності адвокат 
має право вчиняти будь-які дії, не 
заборонені законом, правилами ад-
вокатської етики та договором про 
надання правової допомоги, не-
обхідні для належного виконання 
своїх обов’язків.  Зокрема, у п. 7 цієї 
статті зазначено, що адвокат має 
право збирати відомості про фак-
ти, які можуть бути використані як 
докази, в установленому законом 
порядку запитувати, отримувати і 
вилучати речі, документи, їх копії, 
ознайомлюватися з ними та опиту-
вати осіб з  їх згоди. 

За змістом зазначеної статті  дії 
адвоката не є збиранням доказів, а 
дають можливість для отримання 

відомостей, на основі яких можуть 
бути заявлені відповідні клопотан-
ня. На жаль у Кримінально-проце-
суальному кодексі України, у стат-
тях, які регламентують діяльність 
захисника, не  наведений чіткий 
перелік дій зі збору відомостей, які 
можуть бути використані для за-
хисту інтересів підозрюваного або 
обвинуваченого. У частинах 4, 5 
ст. 46 КПК України зазначено, що 
захисник користується процесу-
альними правами підозрюваного 
та має право брати участь у прове-
денні допиту та інших процесуаль-
них діях, що проводяться за участю 
підозрюваного і обвинуваченого. 
Пунктом 8 ч. 3 ст. 42 передбачено, 
що підозрюваний, обвинувачений 
мають право збирати і подавати 
слідчому, прокурору і слідчому 
судді докази. Відповідно до ч. 1 ст. 
84 КПК України доказами в кримі-
нальному провадженні є фактичні 
дані, отримані у передбаченому 
цим Кодексом порядку, на підста-
ві яких слідчий, прокурор, слідчий 
суддя і суд встановлюють наявність 
чи відсутність фактів та обставин, 
які мають значення для криміналь-
ного провадження та підлягають 
доказуванню.

Частиною другою зазначеної 
статті передбачено, що процесу-
альними джерелами доказів є по-
казання, речові докази, документи, 
висновки експертів,  але для їх  зі-
брання потрібно проводити допи-
ти, обшуки, виїмки, призначати 
експертизи, чого  захисник робити 
не  може. Адвокату залишається 
лише збирати відомості про факти, 
які  у подальшому можуть бути ви-
користані  як  докази невинуватості  
підзахисного. 

Таким чином, одержані адвока-
том під час здійснення захисту ін-
тересів підозрюваного (обвинува-
ченого) відомості самі по собі не є 
доказами, а повинні бути легалізо-
вані шляхом подання  клопотання 
слідчому про допит у якості свідка 
конкретних осіб, огляді докумен-

тів, проведення експертиз  тощо. 
Адвокатські розслідування є 

складовою частиною надання юри-
дичної допомоги як у цивільному 
так і кримінальному проваджен-
нях. Такі розслідування проводять-
ся перш за все, при виконанні до-
ручень в ході досудового слідства і 
судового розгляду, коли адвокат ви-
ступає в якості захисника або пред-
ставника потерпілого. Отримані 
результати адвокатських розсліду-
вань не можуть бути реалізовані ві-
дразу ж після їх надходження. На-
приклад, у разі отримання при 
опитуванні свідків інформації про 
можливе місцезнаходження необ-
хідних документів, адвокату необ-
хідно підготувати та направити за-
пит з метою отримання копій цих 
документів. У свою чергу, отрима-
на копія документа буде підставою 
для виконання іншої  адвокатської  
дії.   Найчастіше результати адво-
катських розслідувань використо-
вуються при підготовці позовних 
заяв, апеляційних скарг, клопотань 
слідчому або суду тощо.

Деякі адвокати, особливо ті, 
які мають досвід роботи в право-
охоронних органах, без особливих 
зусиль можуть виконати роботу по 
збору відомостей  необхідних для 
захисту інтересів довірителя. У той 
же  час, бувають ситуації  коли без 
залучення фахівців різних напрям-
ків діяльності зробити це складно, 
а часом і неможливо. Наприклад, 
як бути  якщо до адвоката зверну-
лась особа, яку підозрюють у ско-
єнні злочину якого він не скоював, 
з проханням встановити свідків,  
або якщо особу свідка встановлено, 
але його ніхто  не  шукає.  Взага-
лі, спектр питань, з якими можуть 
звернутися до адвоката, досить ши-
рокий. 

Як правило, співробітництво 
адвоката і детектива відбувається 
на стадії досудового розслідування, 
так як саме на цій стадії формуєть-
ся основна доказова база. Саме в 
цьому випадку приватні детекти-

ПРАВОВІ  ЗАСАДИ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТІВ 
ТА ПРИВАТНИХ ДЕТЕКТИВІВ

МикОла ЧИЖ

Адвокат Херсонського 
відділення ААУ
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ви можуть відігравати істотну роль 
у пошуку об’єктивних даних, що 
мають велике значення у встанов-
ленні істини, винуватості  або не 
винуватості  тієї  чи іншої особи, ви-
явлення очевидців злочину, місця 
знаходження предметів, докумен-
тів, які в подальшому можуть бути 
залучені до справи в якості доказів. 
Крім того, детективи можуть здійс-
нювати пошук безвісно відсутніх 
громадян, майна, для одержання 
необхідної інформації  проводити 
усне опитування громадян та поса-
дових осіб (за їх згодою), наводити 
довідки, вивчати предмети і доку-
менти, проводити спостереження 
та фото-відеозйомку у громадських 
місцях, що для адвоката складно 
зробити в силу недостатності часу, 
досвіду, а також технічного забез-
печення. 

Таким чином, роль детективів 
в  наданні допомоги адвокатам  не 
можна недооцінювати, однак ви-
никає питання, а чи будуть зібра-
ні ними відомості законними?  І 
взагалі, сама діяльність приватних 
детективів,  при відсутності спеці-
ального закону, який регламентує 
діяльність детективів в Україні, 
правомочна?  

 Верховною Радою України не-
одноразово розглядався  проект  за-
кону   «Про приватну детективну 
(розшукову) діяльність», останній 
раз він був відхилений у 2014 році.  
В даний час підготовлено і переда-
но депутатам новий проект закону, 
проте він ще навіть не зареєстрова-
ний. 

29.05.2012 року  Державною 
реєстраційною службою України 
офіційно зареєстрована «Всеукра-
їнська Асоціація Приватних Детек-
тивів» – ВАПД (свідоцтво ДРСУ № 
3772 від 29.05.2012), яка з квітня 2014 
р. є членом найбільшого європей-
ського об’єднання приватних де-
тективів – Міжнародної Федерації 
Асоціацій Приватних Детективів – 
IKD (Відень, Австрія). 

Члени ВАПД легально здійсню-
ють детективну діяльність в Україні   
як самостійні суб’єкти підприєм-
ницької діяльності, керуючись при 
цьому відповідним кодом еконо-

мічної діяльності за КВЕД України 
2010 – «Проведення розслідувань», 
який включає в себе «діяльність з  
розслідувань  та діяльність детекти-
вів», а також «будь-яку діяльність 
приватних детективів,  не залежно 
від типу клієнта або цілей розсліду-
вання» (код 80.30). 

Незважаючи на те, що законом 
не повністю врегульована діяль-
ність приватних детективів, вона 
при цьому і не знаходиться  під 
забороною, отже назвати її неза-
конної не можна. Статтею 42 Кон-
ституції України гарантовано пра-
во кожного громадянина вільно 
займатися незабороненою підпри-
ємницькою діяльністю. Законо-
давством передбачено вичерпний 
перелік видів діяльності, що потре-
бують отримання ліцензії. Якщо 
ж на який-небудь вид діяльності 
вона не потрібна,  то передбачаєть-
ся наявність права займатися цією 
діяльністю. Наприклад, наявність 
численних перукарень або сало-
нів краси також не регламентована 
спеціальним законом, але ніхто не 
ставить  під  сумнів законність  їх 
діяльності.

Таким чином, діяльність при-
ватних детективів в Україні за 
умови, що вони дотримуються ви-
мог законодавства, зареєстрували 
свою підприємницьку діяльність 
та сплачують податки,  легальна і 
не суперечить чинному законодав-
ству. Інше питання, що багато при-
ватних детективів працюють напів-
легально, під виглядом журналістів 
або зовсім нелегально. На перший 
погляд розпізнати їх не складно: 
вони не мають юридичної адреси, 
як правило контактують тільки по 
телефону або в інтернеті, а особи-
сті зустрічі організовують неохоче і 
проводять на «нейтральній терито-
рії». Серед таких «пінкертонів» ча-
сто зустрічаються і відверті шахраї, 
які отримавши аванс за ще не вико-
нану роботу, зникають і знайти їх 
не просто. Тому,  необхідно звер-
татися до зареєстрованих приват-
них детективів, бажано за місцем 
свого проживання і безпосередньо 
в офісі детективного агентства. У 
будь-якому разі, таку делікатну ро-

боту завжди краще довірити про-
фесіоналам, які «не приховують 
свого обличчя», в повному обсязі 
виконають доручення не порушу-
ючи закону, зберігаючи при цьому 
сувору конфіденційність. 

Саме до таких підприємств від-
носиться «Приватна поліцейська 
компанія» – зареєстрована найбіль-
ша українська група підприємств 
безпеки, до складу якої входять 
провідні приватні детективи, де-
тективні агентства  та охоронні під-
приємства, що об’єднують всі регі-
они України і мають напрацьовані 
контакти з колегами за кордоном.  
Компанія    надає широкий спектр 
детективних послуг, сприяє адвока-
там і громадянам у проведенні не-
залежних приватних розслідувань, 
встановленні обставин, що мають 
юридичне значення, а також здійс-
нює пошук даних, які  при необхід-
ності можуть буди  використані  як 
докази у кримінальному чи цивіль-
ному процесах. 

Практикою адвокатської діяль-
ності в інших країнах вироблені 
численні прийоми співробітни-
цтва адвокатів і детективів в інтер-
есах  громадян та організацій, яких  
вони представляють.  Результати 
такої участі детективів, в роботі за 
дорученнями адвокатів і одержува-
ні при цьому відомості  мають ве-
лике значення для адвоката: 

– у прийнятті рішення про 
можливість укладання договору з 
клієнтом; 

– при аналізі подальшої пер-
спективи справи;

– у формуванні позиції захисту; 
– при розробці плану дій; 
– при підготовці основних про-

цесуальних документів (позовних 
заяв, клопотань, звернень, виступів 
у судових дебатах тощо). 

 Слід зазначити, що форма вза-
ємодії адвоката з приватним детек-
тивом може бути і  більш спроще-
ною. Так, адвокат може звертатися 
до приватного детектива з разови-
ми дорученнями про виконання 
тих чи інших заходів, спрямованих 
на встановлення юридично важ-
ливих подій чи фактів, беручи в 
цьому безпосередню участь. Фак-
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тично, роль детектива зводиться 
до проведення пошукових заходів, 
а адвокат безпосередньо здійснює 
отримання необхідних відомостей 
шляхом опитування свідків, огляду 
документів і т. і. 

Підводячи підсумки, необхідно 
відзначити, що інституту взаємодії 
адвокатів і детективів у криміналь-
ному, цивільному та адміністра-
тивному процесах, на превели-
кий жаль, законодавцем взагалі не 
приділено уваги, а надавши ряду 
учасників кримінального процесу 
(підозрюваному, обвинуваченому, 
потерпілому, цивільному позиваче-
ві і ін) право збирати і представля-
ти докази, законодавець не визна-
чив механізм і способи збирання і 
подання відомостей, документів і 
предметів, які можуть бути долу-
чені до кримінального (та іншого)   
провадження  в якості доказів. 

Враховуючи конституційне по-
ложення про те, що кожен має пра-
во захищати свої права і свободи 
усіма способами, не забороненими 
законом, залучення адвокатом при-
ватного детектива тільки розши-
рить можливості реального досту-
пу громадян до правосуддя.

Таким чином, в тих випадках, 
коли адвокат сам не має можливо-
сті в силу тих чи інших причин зі-
брати для захисту прав та інтересів 
довірителя інформацію, докумен-
ти і предмети, що мають юридичне 
значення, він може звернутися за 
допомогою до приватного детекти-
ва, уклавши з ним договір про на-
дання детективних послуг. Приват-
ний детектив за умовами договору 
з адвокатом, як з учасником кримі-
нального або цивільного процесу, 
може зібрати для нього інформа-
цію,  зокрема,  встановити очевид-
ців злочину, місце знаходження 
предметів і документів, які можуть 
бути залучені як до кримінальної 
так і до цивільної  справи в яко-
сті доказів, а також інші відомості, 
що мають важливе значення для 
встановлення істини у справі. Така 
взаємодія може стати однією з ос-
новних форм забезпечення захисту 
прав і законних інтересів громадян 
та юридичних осіб. 

Одним з найбільш важливих 
питань, що ставляться перед за-
хисником у кримінальному про-
вадженні, особливо на його ранніх 
стадіях, є захист прав та законних 
інтересів підозрюваного при об-
ранні, зміні та продовженні запо-
біжних заходів. Таке значення по-
яснюється в першу чергу тим, що 
запобіжні заходи (навіть найбільш 
м’які з них) є обмеженням прав і 
свобод особи, яка на момент об-
рання (зміни, продовження) тако-
го заходу ще не визнана винною. В 
зв’язку із цим, ключовим питанням 
співвідношення презумпції неви-
нуватості та  накладенням на особу 
обмежень і нестатків у формі за-
побіжних заходів (де-факто – при-
тягненням особи до кримінальної 
відповідальності) є дефініція «об-
грунтована підозра».

Ч. 2 ст. 177 КПК України  ви-
значає, що підставою застосуван-

ня запобіжного заходу є наявність 
обґрунтованої підозри у вчиненні 
особою кримінального правопо-
рушення, а також наявність ри-
зиків, які дають достатні підстави 
слідчому судді, суду вважати, що 
підозрюваний, обвинувачений, за-
суджений може здійснити дії, пе-
редбачені частиною першою цієї 
статті (переховуватися від органів 
досудового розслідування та/або 
суду; знищити, сховати або спо-
творити будь-яку із речей чи доку-
ментів, які мають істотне значення 
для встановлення обставин кримі-
нального правопорушення тощо) . 
Слідчий, прокурор не мають права 
ініціювати застосування запобіж-
ного заходу без наявності для цього 
підстав, передбачених цим Кодек-
сом [1].

КПК України недарма ставить 
обґрунтованість підозри на перше 
місце серед підстав застосування 
запобіжних заходів – адже за умови 
відсутності оскарження повідом-
лення про підозру (в порівнянні із 
постановою про порушення кри-
мінальної справи за КПК України 
1960 року) питання обґрунтовано-
сті підозри виходить чи не на пер-
ший план. 

Серед обставин, зазначених у 
ст. 178 КПК як такі, що мають вра-
ховуватись при обранні запобіж-
них заходів, на перше місце постав-
лено вагомість наявних доказів про 
вчинення підозрюваним, обвину-
ваченим кримінального правопо-
рушення [1]. 

Аналізуючи дану норму, Ви-
щий спеціалізований суд України 
визначає, що у такий спосіб вста-
новленню підлягає обґрунтова-
ність підозри органу досудового 
розслідування про вчинення кри-
мінального правопорушення підо-
зрюваним, обвинуваченим, а також 
звертає увагу слідчого судді, суду 
на те, що відповідно до положень 
ст. 198 КПК висловлені в ухвалі 

ОЗНАКИ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПІДОЗРИ 
ЯК ПІДСТАВИ ОБРАННЯ, ЗМІНИ ТА 

ПРОДОВЖЕННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ 

арМен НЕРСЕСЯН

Адвокат, кандидат юридичних 
наук
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слідчого судді, суду за результа-
тами розгляду клопотання про за-
стосування запобіжного заходу ви-
сновки щодо будь-яких обставин, 
які стосуються суті підозри, обви-
нувачення, не мають преюдиці-
ального значення для суду під час 
судового розгляду або для слідчого 
чи прокурора під час цього або ін-
шого кримінального проваджень 
[2, с. 17].

Таким чином, одним із завдань 
слідчого судді (суду) при розгляді 
клопотання слідчого/прокурора 
щодо застосування запобіжних за-
ходів є попередня правова оцінка 
зібраних на момент подання тако-
го клопотання доказів сторони об-
винувачення. 

В той же час слід зауважити, 
що і власний правозахисний досвід 
автора, і досвід значної кількості 
інших адвокатів вказують на лише 
формальне дотримання слідчим 
суддею (судом) питання досліджен-
ня обґрунтованості підозри.

Запобіжні заходи, особливо 
найтяжчий з них – тримання під 
вартою, – часто використовуються 
недобросовісними слідчими і про-
курорами для тиску на підозрюва-
ного з метою визнання ним своєї 
вини. При цьому дані службові 
особи часто свідомо обирають для 
повідомлення про підозру най-
більш тяжкий склад злочину (ква-
ліфікований замість простого, чи 
особливо кваліфікований замість 
кваліфікованого), а то й взагалі ква-
ліфікують діяння за іншим, тяж-
чим складом злочину, щоб мати 
підстави для застосування більш 
тяжкого запобіжного заходу. Чис-
ленні випадки такого неналежного 
застосування запобіжних заходів 
під час Революції гідності 2013-2014 
років стали вже історією, а судді, 
які приймали такі рішення попри 
норми закону і здоровий глузд ви-
знані «гідними» продовжувачами 
справи сталінських «трійок». 

Суперечливе розуміння по-
няття «підозра» в частині її об-
ґрунтованості не могло оминути і 
наукових робіт з даної тематики. 
Так, професор О.В. Капліна ви-
значає, що підозра – це обґрунто-

ване припущення слідчого та/
або прокурора про причетність 
особи до вчинення кримінального 
правопорушення, яке формалізо-
ване у повідомленні про підозру, 
та має бути перевірено для спро-
стування або підтвердження. При 
цьому даний автор не заперечує 
суб’єктивності підозри, зазначаю-
чи, що підозра завжди суб’єктив-
на, оскільки виникає на підставі 
внутрішнього переконання слід-
чого та/або прокурора, яке фор-
мується відповідно до зібраних у 
кримінальному провадженні до-
казів, а також про те, що підозра – 
це ймовірне судження, припу-
щення, попередній висновок про 
причетність конкретної особи до 
вчинення кримінального правопо-
рушення [3, c. 240-241]. Таким чи-
ном, йдеться про обґрунтованість 
підозри виключно для сторони об-
винувачення (слідчого і прокуро-
ра) з її суб’єктивною специфікою. 
Обґрунтування ж підозри для суду 
при застосування запобіжних за-
ходів повинно мати більш глибо-
кий характер, адже аргументи на 
його підтвердження в будь-якому 
випадку можуть бути спростовані 
стороною захисту.

Виходячи з наведеного, слід 
визначити такі ознаки обґрунтова-
ності підозри (предмета доведення 
стороною обвинувачення, та, від-
повідно – предмета спростування 
стороною обвинувачення): 

1. Наявність факту повідом-
лення про підозру особі, щодо якої 
здійснюється кримінальне прова-
дження, сам по собі не означає  об-
ґрунтованості. Повідомлення про 
підозру є лише попередньою пози-
цією (припущенням) сторони об-
винувачення щодо причетності до 
злочину особи. Така позиція може 
знайти не лише своє логічне про-
довження у вигляді обвинуваль-
ного акту, але й  згодом може бути 
доповнена, змінена чи спростована 
доказами отриманими на досудо-
вому слідстві, що означатиме зміну 
повідомлення про підозру згідно 
ст. 279 КПК України або закриття 
кримінального провадження в по-
рядку ст. 284 КПК України.

2. Обґрунтованість підозри 
означає, що слідчий суддя (суд) 
станом на день винесення ухвали 
про застосування запобіжних за-
ходів дослідив докази причетності 
підозрюваного до вчинення кри-
мінального правопорушення, дав 
їм попередню правову оцінку, що 
має бути зафіксованим в ухвалі, 
та дійшов висновку про їх достат-
ність для обмеження встановлених 
законом прав і свобод людини і 
громадянина. Така правова оцінка 
суду, хоч і не має жодного преюди-
ціального значення, все ж має бути 
об’єктивною і враховувати пози-
цію сторони захисту, в тому числі і 
щодо спростування обґрунтовано-
сті підозри. 

3. Обґрунтованість підозри як 
підстава для застосування запобіж-
них заходів обов’язково має бути 
відображена в ухвалі слідчого судді 
(суду), причому із чітким зазначен-
ням, з дослідження яких саме на-
даних доказів суд дійшов висновку 
про причетність підозрюваного до 
даного кримінального правопо-
рушення. Традиційні формули на 
кшталт «слідчий суддя дійшов вис-
новку про наявність обґрунтованої 
підозри» не є таким відображенням 
і свідчать про формальне дослі-
дження даного питання в судовому 
засіданні.
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

СПІЛЬНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ААУ ТА ВІДДІЛЕННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ІНСТИТУТУ МІЖНАРОДНИХ 

ВІДНОСИН КНУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

22 жовтня 2015 року у залі вче-
ної ради Інституту міжнародних 
відносин КНУ ім. Т. Шевченка 
відбувся Спільний круглий стіл 
Комітету сімейного права та май-
нових спорів Асоціації адвокатів 
України (далі – ААУ) та відділен-
ня міжнародного права Інституту 
міжнародних відносин КНУ ім. Т. 
Шевченка на тему: «Міжнародне 
викрадення дітей. Способи вирі-
шення спорів», під час якого адво-
кати-практики, науковці, представ-
ники органів державної влади та 
медіатори обговорили різноманітні 
аспекти проблеми міжнародного 
викрадення дітей, приділивши осо-
бливу увагу питанням виконання 
Україною Гаазької конвенції про 
цивільно-правові аспекти міжна-
родного викрадення дітей 1980 
року (далі – Гаазька конвенція).

Захід розпочався з короткого 
виступу модератора круглого сто-
лу Поєдинок Ольги Романівни, адвока-
та, к.ю.н., старшого викладача кафе-
дри зовнішньої політики і дипломатії 
Дипломатичної академії України при 
МЗС України, яка окреслила пред-
метні рамки майбутньої дискусії, 
розмежувавши цивільно– та кри-
мінально-правовий аспекти міжна-
родного викрадення дітей. Утім, як 
зазначила пані Ольга, у випадках 
переміщення дитини через кордон 
та/або утримування на території 
іноземної держави одним із батьків 
без згоди іншого ці аспекти є нероз-

ривно пов’язаними між собою. Се-
ред прикладів такої взаємодії було 
наведено ситуацію, коли один із 
батьків відмовляється виконувати 
судове рішення у цивільній спра-
ві про повернення дитини до по-
стійного місця проживання за кор-
доном, унаслідок чого може бути 
притягнутий до кримінальної від-
повідальності.

Подальша дискусія велася дов-
кола проблем виконання Гаазької 
конвенції в Україні. Калакура Віктор 
Ярославович, к.ю.н., доцент, завідувач 
кафедри міжнародного приватного пра-
ва Інституту міжнародних відносин 
КНУ ім. Т. Шевченка, надав загальну 
інформацію про Гаазьку конвен-
цію та її місце в національній пра-
вовій системі України. Розказавши 
про історію створення документа, 
він зосередив свою увагу на цілях і 
сфері дії цього міжнародного дого-
вору, а також на специфіці набуття 
ним чинності у відносинах між ок-
ремими державами. Зокрема, Віктор 
Ярославович зазначив, що цілями 
Конвенції є негайне повернення ді-
тей, незаконно вивезених за кордон 
або незаконно там утримуваних, а 
також ефективне дотримання прав 
на опіку та доступ, передбачених 
законодавством однієї держави, в 
інших договірних державах. Таким 
чином, Гаазька конвенція не вирі-
шує всіх питань, які виникають у 
відносинах між батьками, між яки-
ми виник спір щодо дитини, а лише 

містить механізм повернення дити-
ни до держави її постійного прожи-
вання, що дозволяє зробити перший 
крок для комплексного врегулюван-
ня спірних питань між батьками по 
суті в державі постійного проживан-
ня дитини. При цьому, як зауважив 
пан Калакура, вирішення спорів у 
суді не завжди є ефективним спо-
собом розв’язання конфліктів між 
батьками, тому особам, які опини-
лися в подібній ситуації, доцільно 
звернути увагу на альтернативні 
способи вирішення спорів, переду-
сім, на медіацію. Що ж до юристів, 
то вони не повинні забувати, що за-
стосування Гаазької конвенції при-
пиняється з досягненням дитиною 
16-річного віку та що цей міжнарод-
ний договір діє лише у відносинах 
між Україною та тими державами-у-
часницями Конвенції, які визнали 
приєднання до неї України.

Про актуальність проблеми між-
народного викрадення дітей для 
України та необхідність застосуван-
ня Гаазької конвенції доповів Упов-
новажений Президента України з прав 
дитини Кулеба Микола Миколайович, 
до якого часто звертаються як бать-
ки, чиї діти були викрадені, так і 
батьки, яких звинувачують у викра-
денні дітей. Крім того, пан Кулеба 
нерідко спілкується з іноземними 
дипломатами, які звертають увагу 
на окремі випадки недодержання 
Україною її міжнародно-правових 
зобов’язань за Конвенцією. На його 
думку, в Україні подекуди спосте-
рігається ігнорування вимог Кон-
венції як батьками, так і органами 
державної влади, які не знають або 
не розуміють змісту цього міжна-
родного договору. Микола Микола-
йович зазначив, що вбачає причину 
цього в проблемі нехтування дорос-
лими (батьками та чиновниками) 
інтересами дитини, тоді як у таких 
ситуаціях саме інтереси дитини по-
винні стояти на першому місці. Він 
закликав завжди пам’ятати про те, 
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що Гаазька конвенція повинна тлу-
мачитися та застосовуватися з ура-
хуванням положень Конвенції про 
права дитини 1989 року, яка про-
голошує принцип якнайкращого 
забезпечення інтересів дитини. На-
прикінці свого виступу пан Кулеба 
запропонував боротися з проблема-
ми, які виникають при застосуванні 
Гаазької конвенції, не лише за допо-
могою юридичних засобів, а й шля-
хом широкого громадського обгово-
рення та впливу на суспільну думку.

Зважаючи на те, що Гаазька кон-
венція діє у відносинах між Украї-
ною та лише обмеженою кількістю 
держав, а також на те, що перед-
бачені нею механізми не завжди 
гарантують повернення дитини, 
зусилля батьків та їхніх адвокатів 
повинні бути спрямовані передусім 
на попередження викрадення. Саме 
тому дуже великий інтерес викли-
кала доповідь слухачки Дипломатич-
ної академії України при МЗС Украї-
ни Алімбаєвої Ольги Анатоліївни на 
тему: «Запобігання та оперативне 
реагування у випадках міжнародно-
го викрадення дітей». Маючи зна-
чний досвід роботи в Адміністрації 
Державної прикордонної служби 
України, пані Ольга розказала про 
найбільш поширені ситуації, коли 
дитина може бути вивезена за кор-
дон без згоди матері-українки чи 
батька-українця. Так, нерідко діти, 
народжені в міжнародному шлю-
бі, мають подвійне громадянство 
(українське та іноземне). Правила 
перетинання державного кордону 
громадянами України у випадку 
виїзду з України її громадянина, 
який не досяг 16-річного віку, ви-
магають пред’явлення нотаріально 
посвідченої згоди того з батьків, хто 
відсутній у пункті пропуску через 
державний кордон. Щодо дітей з 
іноземним громадянством таких 
вимог немає, чим намагаються ско-
ристатися батьки-іноземці: вони 
пред’являють дійсні документи на 
дитину, що підтверджують її належ-
ність до іноземного громадянства, 
уникаючи в такий спосіб необхідно-
сті надання згоди другого з батьків 
на виїзд дитини за кордон. Звісно, 
особа, яка має і українське, і іно-

земне громадянство, відповідно до 
Закону України «Про громадянство 
України» у правових відносинах з 
Україною визнається лише грома-
дянином України, однак на практи-
ці оперативно з’ясувати, що дити-
на з іноземними документами має 
українське громадянство, доволі 
складно. Саме тому, на думку Ольги 
Анатоліївни, якщо батьки постали 
перед безпосередньою загрозою ви-
везення їхньої дитини за кордон без 
їх супроводу та згоди, то доречним 
буде своєчасне звернення до орга-
нів внутрішніх справ або до суду. 
Крім того, пані Алімбаєва вказала 
на типові помилки при оформленні 
звернень громадян і адвокатських 
запитів, серед яких відсутність да-
них, вказання яких є обов’язковим, 
ненадання необхідних документів 
та неналежне оформлення додат-
ків до запитів. Вона також порадила 
звертатися за консультаціями з пи-
тань перетинання державного кор-
дону України до служби «Довіра» 
Державної прикордонної служби 
України за телефоном гарячої лінії 
або приходити на особистий при-
йом до компетентних фахівців із 
Держприкордонслужби.

Виступ Алімбаєвої Ольги Ана-
толіївни викликав жваву дискусію, 
у ході якої учасники круглого столу 
поділилися власним досвідом запо-
бігання міжнародному викраденню 
дітей та оперативного реагування 
в таких ситуаціях, розглянули кон-
кретні складні випадки з практики. 
У ході обговорення було виявлено 
ще один фактор, який полегшує 
вивезення дітей за кордон без згоди 
батьків та здатний унеможливити 
застосування положень Гаазької 
конвенції. Ідеться про неконтрольо-
ваність значної частини державного 
кордону України у зв’язку зі зброй-
ним конфліктом на її території.

Вагомий внесок у роботу круг-
лого столу зробили представники 
Міністерства юстиції України, на 
яке покладено функції Центрально-
го органу за Гаазькою конвенцією. 
Так, Зозуля Ольга Вікторівна, началь-
ник відділу міжнародного приватного 
права Департаменту міжнародного 
права, повернення активів та відшко-

дування втрат, завданих тимчасовою 
окупацією АР Крим, Міністерства юс-
тиції України детально описала про-
цедуру подачі та розгляду заяв про 
сприяння поверненню дитини, по-
даних на підставі Гаазької конвен-
ції. Так, Ольга Вікторівна розповіла 
про взаємодію Міністерства юстиції 
з численними органами, установа-
ми та організаціями в Україні та за 
кордоном, спрямовану на встанов-
лення місця знаходження викра-
дених дітей, збору інформації та 
встановлення контакту з батьками 
з метою проведення процедур до-
судового врегулювання, що є най-
кращим варіантом вирішення спо-
рів про повернення дитини. Пані 
Зозуля зазначила, що кількість заяв, 
поданих на підставі Гаазької кон-
венції, зростає та що для прискорен-
ня їх розгляду заяви повинні бути 
належним чином оформленими та 
містити всю необхідну інформацію 
в повному обсязі, на що представни-
кам батьків треба звернути особли-
ву увагу. Вона також підкреслила 
важливість додержання строку для 
подання заяв про повернення ди-
тини, який за загальним правилом 
становить один рік з дати незакон-
ного переміщення чи початку неза-
конного утримування дитини. Крім 
того, Ольга Вікторівна відмітила, 
що, незважаючи на певний про-
грес у цій сфері, в Україні все ще 
мало знають про Гаазьку конвен-
цію, а тому працівникам її відділу 
доводиться проводити інформацій-
но-роз’яснювальну роботу з бать-
ками (зокрема, під час особистих 
прийомів) та органами державної 
влади. У зв’язку з цим вона закли-
кала юристів долучитися до робо-
ти з поширення знань про Гаазьку 
конвенцію. Після своєї доповіді пані 
Зозуля надала вичерпні відповіді на 
запитання адвокатів.

Зважаючи на специфіку право-
відносин, які виникають у зв’язку з 
міжнародним викраденням дітей, 
та порівняно невелику кількість від-
повідних справ, розглянутих укра-
їнськими судами, учасники заходу 
з великим інтересом сприйняли 
виступ Заслуженого юриста України, 
Судді Верховного Суду України (Судова 
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палата у цивільних справах) Охрім-
чук Людмили Іванівни, присвячений 
специфіці судового розгляду справ 
про міжнародне викрадення дітей і 
практиці застосування Гаазької кон-
венції судами України. Нагадавши 
про проведене 2014 року Вищим 
спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ (далі – ВССУ) узагальнення 
судової практики розгляду цивіль-
них справ із застосуванням Гаазької 
конвенції, пані Охрімчук проаналі-
зувала відповідну практику Верхов-
ного Суду України із зазначенням 
конкретних постанов, у яких ви-
кладені правові позиції Суду. Крім 
того, вона звернула особливу увагу 
на обставини, які можуть бути під-
ставами для відмови у повернення 
дитини до іноземної держави, у 
зв’язку з чим наголосила на важли-
вості формування представниками 
сторін якнайповнішої доказової 
бази на підтвердження їхніх право-
вих аргументів. Людмила Іванівна 
також закликала адвокатів вивча-
ти практику Європейського суду з 
прав людини (далі – ЄСПЛ) та засто-
совувати її в своїй роботі.

У контексті судового розгляду 
справ про міжнародне викраден-
ня дітей найбільш дискусійним 
виявилося питання про строки та-
кого розгляду. Як відомо, Гаазька 
конвенція встановлює загальний 
шеститижневий строк для винесен-
ня рішення про повернення дити-
ни чи відмову в поверненні. Утім, 
як показує практика, в Україні ця 
вимога не виконується, і нерідко 
такі судові процеси затягуються на 
два-три роки, що негативно впли-
ває як на дітей, так і на батьків, 
оскільки створює ситуацію трива-
лої невизначеності. Недотримання 
передбачених Конвенцією строків 
пояснюється відсутністю в україн-
ському цивільному процесуально-
му законодавстві особливої проце-
дури розгляду зазначеної категорії 
справ, тому учасники круглого сто-
лу висловилися на користь ідеї вне-
сення змін до законодавства, спря-
мованих на прискорення розгляду 
судових справ із застосуванням Га-
азької конвенції. Серед варіантів 

вирішення проблеми було запро-
поновано обмеження можливостей 
апеляційного та/або касаційного 
перегляду даної категорії справ. 
Щоправда, деякі учасники дискусії 
не погодилися з цією позицією, вва-
жаючи її такою, що обмежує право 
сторін процесу на оскарження су-
дового рішення, але всі зійшлися 
на думці про необхідність подаль-
шого пошуку належного балансу 
між вимогами оперативного вине-
сення рішення та ретельного роз-
гляду справи з метою якнайкращо-
го забезпечення інтересів дитини.

Після перерви на каву, під час 
якої учасники круглого столу мали 
можливість поспілкуватися в не-
формальній обстановці, розпочався 
розгляд одного з найбільш проблем-
них питань дотримання Гаазької 
конвенції в Україні – виконання су-
дових рішень, винесених на підставі 
Гаазької конвенції. Першою з цьо-
го питання виступила Ющак Анна 
Володимирівна, LL.M. (Європейський 
університет Віадріна, ФРН), адвокат, 
Директор департаменту цивільного 
та сімейного права Української інозем-
ної юридичної колегії, яка зазначила, 
що в Україні відсутній спеціальний 
порядок вчинення виконавчих дій 
по поверненню/передачі дітей за 
Гаазькою конвенцією. У зв’язку з 
цим уже тривалий час точиться дис-
кусія щодо можливості застосуван-
ня до таких ситуацій ст. 77 Закону 
України «Про виконавче прова-
дження» («Виконання рішення про 
відібрання дитини»). Пані Анна на-
гадала про те, що у своїй ухвалі від 
26.12.2012 р. у справі №6-43770св12 
ВССУ дійшов висновку про немож-
ливість застосування у виконавчому 
провадженні ст. 77 Закону України 
«Про виконавче провадження» у 
разі, якщо у судовому рішенні не 
визначено, що дитина підлягає ві-
дібранню. Вона також зауважила, 
що останнім часом простежується 
практика закриття державними ви-
конавцями виконавчого проваджен-
ня по поверненню дітей за Гаазькою 
конвенцією з підстав, передбачених 
ч. 3 ст. 75 Закону України «Про ви-
конавче провадження», тобто після 
накладення штрафу на боржни-

ка та внесення подання правоохо-
ронним органам для притягнен-
ня боржника до відповідальності 
згідно з вимогами кримінального 
законодавства. Анна Володимирів-
на також торкнулась питання про 
можливість негайного виконання 
судових рішень в частині повернен-
ня дитини до іноземної держави, 
вказавши, що посилання на п. 5 ст. 
367 Цивільного процесуального ко-
дексу України, у якому йдеться про 
відібрання дитини і повернення 
її тому, з ким вона проживала, не є 
правомірним, оскільки суди не мо-
жуть виходити за межі позовних ви-
мог, і якщо рішення не містить вис-
новку про необхідність відібрання 
дитини, то і виконання відібрання є 
незаконним. Окрім аналізу україн-
ських проблем, пані Ющак поділи-
лася результатами свого досліджен-
ня зарубіжного досвіду виконання 
рішень про повернення дітей, при-
йнятих на підставі Конвенції, від-
мітивши, що поширеними факто-
рами затримки виконання рішень 
про повернення дітей згідно Кон-
венції є: нечітко сформульований 
наказ про повернення, тривалість 
бюрократичних процедур у вико-
навчих службах, можливість подачі 
апеляцій кількох рівнів, надмірна 
складність здійснення «приму-
сового виконання», можливість 
безкінечно оскаржувати «приму-
совість», заперечення дитини/її не-
бажання співпрацювати, протидія 
того з батьків, дії якого були визна-
ні незаконним переміщенням або 
утриманням, відсутність зацікавле-
ності з боку того з батьків, до кого 
повертають дитину, кримінальне 
провадження проти того з батьків, 
хто повертатиме дитину, у країні, 
куди потрібно повернути, а також 
фінансові труднощі обох батьків.

З цього ж питання виступила 
Шевченко Катерина Георгіївна, Ди-
ректор Департаменту міжнародного 
права, повернення активів та відшко-
дування втрат, завданих тимчасовою 
окупацією АР Крим, Міністерства юс-
тиції України, висловившись на ко-
ристь необхідності запровадження 
спеціального порядку виконання су-
дових рішень, винесених на підставі 
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Гаазької конвенції. Вона зазначила, 
що нова процедура повинна перед-
бачати максимальне врахування ін-
тересів дитини, для чого необхідне 
залучення кваліфікованих психоло-
гів. Що ж до наявних процедур, то 
вони передбачають дуже обмежені 
права державних виконавців навіть 
у тих випадках, коли винесене судо-
ве рішення передбачає відібрання 
дитини. Катерина Георгіївна та-
кож розказала про законопроектну 
роботу, що проводиться Міністер-
ством юстиції з метою кращого до-
держання Україною передбачених 
Конвенцією міжнародно-правових 
зобов’язань взагалі та підвищення 
ефективності виконання судових 
рішень, прийнятих на підставі Га-
азької конвенції, зокрема. Щоправ-
да, внесення змін до законодавства 
сповільнюється поточною рефор-
мою виконавчого провадження та 
виконавчої служби в Україні.

Оскільки невиконання судо-
вих рішень є хронічною хворобою 
української правової системи, на 
що неодноразово звертав увагу 
ЄСПЛ, українські юристи все ча-
стіше звертаються до практики цієї 
установи. Зважаючи на те, що від-
повідно до Закону України «Про 
виконання рішень та застосуван-
ня практики Європейського суду з 
прав людини» українські суди засто-
совують практику Суду як джерело 
права, у контексті тематики кругло-
го столу рішення ЄСПЛ також не 
залишилися без уваги. Так, Федорова 
Алла Леонідівна, к.ю.н., доцент, доцент 
кафедри порівняльного і європейського 
права Інституту міжнародних від-
носин КНУ ім. Т. Шевченка зробила 
надзвичайно інформаційно наси-
чену доповідь на тему: «Практика 
Європейського суду з прав людини 
у справах про міжнародне викра-
дення дітей», у якій проаналізувала 
як рішення у скаргах, поданих бать-
ками, чиїх дітей було викрадено, 
так і рішення в скаргах тих батьків, 
які вчинили викрадення. Пані Фе-
дорова зазначила, що в ЄСПЛ такі 
справи розглядалися, головним 
чином, в рамках ст. 8 Європейської 
конвенції про захист прав люди-
ни та основоположних свобод 1950 

року (далі – ЄКПЛ) щодо права на 
повагу до приватного і сімейного 
життя самостійно або в поєднанні 
зі ст. 6 про право на справедливий 
суд. Ці справи є особливо цікавими 
з огляду на те, що під час їхнього 
розгляду зобов’язання держав-учас-
ниць за ЄКПЛ мають розглядатися 
та тлумачитися у взаємозв’язку з 
положеннями Гаазької конвенції, 
що включає комбіноване та гармо-
нійне застосування двох зазначених 
міжнародних договорів, беручи до 
уваги їхнє призначення та вплив 
на захист прав дітей і батьків. Крім 
того, Алла Леонідівна звернула ува-
гу адвокатів на можливість застосу-
вання правила 39 Регламенту Суду 
для вжиття тимчасових заходів для 
зупинення процедури повернення 
дитини до винесення ЄСПЛ рішен-
ня у справі та детально прокоменту-
вала рішення Суду у справі Хабров-
ські проти України (Chabrowski 
v. Ukraine), у якому ЄСПЛ дійшов 
висновку про те, що неефективність 
виконання українського судового 
рішення про повернення дитини до 
Польщі призвела до серйозного роз-
риву сімейних зв’язків між батьком 
і донькою.

Зважаючи на значну тривалість, 
високу вартість і велику стресоген-
ність судових процедур, що поєд-
нується з низькою ефективністю 
виконання рішень судів, батьки та 
їхні юридичні радники все частіше 
вдаються до позасудових (альтерна-
тивних) способів вирішення спорів. 
Найбільш поширеним із таких спо-
собів у сімейних відносинах є меді-
ація. Про можливості та специфіку 
медіації в ситуаціях, пов’язаних із 
міжнародним викраденням дітей, 
учасникам заходу Скайпом із Ве-
ликої Британії доповіла Рамбл Євге-
нія Вікторівна, T.M.C.M. MNCS(Acc) 
DipCouns, кваліфікований сімейний 
медіатор категорії «з усіх питань» 
(all issues), включно з міжнародними 
сімейними спорами з переселенням і 
незаконним вивезенням дітей за кордон 
(Міжнародна асоціація комерційних 
і сімейних медіаторів ADR Group), 
акредитований психотерапевт, спеці-
аліст із роботи з неповнолітніми в сі-
мейних спорах, тренер. За її словами, 

медіація є ефективною передусім 
як спосіб попередження викраден-
ня дітей. Якщо ж викрадення вже 
відбулося, то проведення медіації 
є ускладненим, оскільки сторони 
вже втратили довіру одна до одної, 
і їх буде значно складніше посадити 
за стіл переговорів. Крім того, фак-
торами, що здатні знизити шанси 
медіатора на успіх, є домашнє на-
сильство та відмінності в релігійних 
переконаннях, що часто трапляєть-
ся в міжнародних шлюбах. Якщо 
йдеться про дитину, то вирішальне 
значення має час, оскільки вона до-
рослішає, і конфлікт між батьками 
може вплинути на її становлення як 
особистості. Якщо ж дитина досяг-
ла певного рівня зрілості (близько 
10 років), то її думка повинна бути 
взята до уваги під час проведення 
медіації. Пані Євгенія також зверну-
ла увагу на підготовку та навчання 
медіаторів як у сфері психології, 
так і з питань юриспруденції, що 
має особливе значення у справах із 
іноземним елементом. Крім того, 
вона вважає за можливе та доцільне 
залучення двох медіаторів та вико-
ристання відеозв’язку у випадках, 
якщо сторони знаходяться в різних 
країнах. Деякі інші учасники заходу 
також охарактеризували медіацію 
як перспективний для України спо-
сіб вирішення сімейних спорів.

Наприкінці заходу Голова Ко-
мітету сімейного права та майнових 
спорів ААУ, к.ю.н., адвокат, медіатор, 
керівник ТОВ «Юридичне агентство 
Ганни Гаро», Collaborative Lawyer Укра-
їнського Центру Медіації Гаро Ганна 
Олександрівна, якій належала ідея 
проведення заходу та яка взяла ак-
тивну участь у його організації та 
проведенні, вручила всім доповіда-
чам подяки від ААУ.

Учасники круглого столу ви-
соко оцінили проведений захід і 
висловили надію на проведення 
подальшої роботи з підвищення 
рівня виконання Україною її зо-
бов’язань за Гаазькою конвенцією 
та іншими міжнародними догово-
рами у сфері сімейного права, зо-
крема шляхом поширення знань із 
відповідної тематики серед укра-
їнських адвокатів. 
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Останні події на ринку фінан-
сових послуг підірвали довіру гро-
мадян та бізнесу до банківської 
системи України. За два роки після 
«Революції гідності» близько 60 бан-
ків було визнано неплатоспромож-
ними та виведено з ринку фінансо-
вих послуг.

Основним у процесі виведен-
ня банку з ринку або його ліквіда-
ції – є повернення громадянам та 
представникам бізнесу грошових 
коштів, які перебували у банку та 
повернення вкладів (хоча б у межах 
гарантованої суми). Ключову роль 
у даному процесі займає уповно-
важена особа Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб (далі – «упов-
новажена особа Фонду»), яка від-
повідальна за процес формування 
ліквідаційної маси банку, чергово-
сті кредиторів (щодо визнання тих 
чи інших вимог), здійснення задо-
волення вимог кредиторів та ін.

На практиці зустрічаються ви-
падки коли неправомірні дії таких 
осіб, при здійснення ними своїх по-
вноважень, призводили до завдан-
ня шкоди кредиторам й державі. 
Однак на сьогодні відсутні чіткі 

законодавчі механізми та критерії 
кваліфікації таких дій особи. Так, 
на практиці виникає ряд питань: 
чи є уповноважена особа Фонду 
службовою особою? Чи є така осо-
ба представником держави? Чи є 
така особа суб’єктом професійної 
діяльності? За якою із статей КК 
України така особа може підляга-
ти кримінальній відповідальності 
ст. 190 КК України (шахрайство),  
ст. 191 КК України (привласнен-
ня, розтрата або заволодіння чу-
жим майном шляхом зловживання 
службових обов’язків), ст. 364 КК 
України (зловживання владою або 
службовим становищем) чи ст. 365-
2 КК України (зловживання повно-
важеннями особами, які надають 
публічні послуги).

Мета даної публікації полягає 
у проведенні аналізу уповноваже-
ної особи Фонду, як суб’єкта кри-
мінальної відповідальності, його 
ознак, як спеціального суб’єкта 
вчинення злочину та правильності 
кваліфікації його діянь.

КК України у ст. 365-2 перед-
бачає відповідальність для осіб, 
які надають публічні послуги за 
зловживання своїми повноважен-
нями. До таких осіб належать но-
таріуси, аудитори, оцінщики, ар-
бітражні керуючі, третейські судді 
та інші особи які не є державними 
службовцями, посадовими особа-
ми місцевого самоврядування, але 
здійснює професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних 
послуг. Уповноважена особа Фонду 
серед таких осіб не згадується.

У КК України міститься стаття 
342, яка передбачає кримінальну 
відповідальність для осіб, які пе-
решкоджають законній діяльності 
уповноваженої особи Фонду при 
виконанні своїх обов’язків, однак 
такий суб’єкт у ст. 365-2 КК Украї-
ни не згадується. 

Відповідно до п. 17 ст. 2 Зако-
ну України «Про систему гаран-
тування вкладів фізичних осіб» 
уповноважена особа Фонду є пра-
цівником Фонду із спеціальним 
статусом, який наділений повнова-
женнями, перебуває під захистом 
Закону й виконує свої функції в 
межах обов’язків визначених цим 
законом. Аналіз положень вище-
наведеного закону, дозволяє зроби-
ти висновок про те, що діяльність 
уповноваженої особи Фонду поля-
гає у супроводженні процесу виве-
дення банку з ринку фінансових 
послуг та його ліквідації.

На мою думку, схожими пов-
новаженнями володіє арбітраж-
ний керуючий, який є суб’єктом 
злочину за ст. 365-2 КК України. 
Відповідно до ст. 1 Законом Укра-
їни «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання 
його банкрутом» (далі – «Закон про 
відновлення платоспроможності»): 
арбітражний керуючий – фізична 
особа, призначена господарським 
судом у встановленому порядку в 
справі про банкрутство як розпо-
рядник майна, керуючий санаці-
єю або ліквідатор з числа осіб, які 
отримали відповідне свідоцтво і 
внесені до Єдиного реєстру арбіт-
ражних керуючих (розпорядників 
майна, керуючих санацією, ліквіда-
торів) України. 

Таким чином, вбачається, що 
уповноважена особа Фонду та ар-
бітражний керуючий є суб’єктами, 
які наділені повноваженнями від-
повідно до спеціального Закону, 
у зв’язку з тим, що уповноважена 
особа Фонду на виведення неплато-
спроможного банку замінює керів-
ні органи банку (правління, тощо) 
та прирівнюється до службової осо-
би, тому виходячи з покладених на 
цих осіб функцій, підтверджується 
тотожність цих понять та регулю-
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вання вказаними Законами одного 
родового об’єкта суспільних відно-
син – публічні послуги. Відтак, має 
місце прогалина у законодавстві, 
яка має бути урегульована.

Відсутність такого суб’єкту 
вчинення злочину у ст. 365-2 КК 
України ми пов’язуємо з тим, що 
Закон України «Про систему га-
рантування вкладів фізичних осіб» 
був прийнятий 23.02.2012 р., а КК 
України був доповнений ст. 365-2 у 
2011 році. Відтак, законодавцем не 
було враховано такого спеціально-
го суб’єкту, як уповноважену особу 
Фонду. Неоднозначною є й судова 
практика.

Разом з тим, системний аналіз 
диспозиції ст. 365-2 КК України 
не дає можливості визнати упов-
новажену особу Фонду суб’єктом 
даного злочину, оскільки вона не 
відноситься до іншої особи, яка не 
є державним службовцем, посадо-
вою особою місцевого самовряду-
вання, але здійснює професійну 
діяльність, пов’язану з наданням 
публічних послуг. Такий висно-
вок можливо зробити лише про-
аналізувавши положення Закону 
України «Про адміністративні 
послуги» та Міністерства юстиції 
України від 18.12.2009 р. №967-0-
2-09-22 щодо роз’яснення деяких 
термінів, оскільки поняття пу-
блічних послуг у законодавстві 
відсутнє.

Враховуючи, правовий статус 
уповноваженої особи Фонду та ар-
бітражного керуючого пропонуємо 
внести зміни до ст. 365-2 КК Украї-
ни та доповнити перелік суб’єктів 
злочину таким спеціальним суб’єк-
том, як уповноважена особа Фон-
ду гарантування вкладів фізичних 
осіб (тимчасовий адміністратор).

Вважаємо, що наведені зміни 
допоможуть уникнути прогалин 
у законодавстві, випадків непра-
вомірного притягнення таких 
осіб до відповідальності, при не-
правильній кваліфікації їх діянь, 
а також мінімізувати випадки 
уникнення такими особами від-
повідальності за порушення чин-
ного законодавства України, зо-
крема кримінальної. 

Кримінальне право на разі пере-
живає нелегкий час в незламній та 
незалежній Україні. Сучасне кримі-
нальне право виконує найважливішу 
роль в систематизованому погляді  
суспільства на державу і злочини.

В структурі забезпечення та охо-
рони суспільних відносин та контро-
лювання кримінально правових від-
носин,які з’являються та виникають 
в наслідок вчинення того чи іншого 
злочину. Кримінальне право та про-
цес посідає одне із найважливіших 
місць в юридичному та соціально-е-
кономічному суспільстві,та відіграє 
роль таких засобів як:

– форма досягнення кримінально- 
правової науки й практикуючих сфер;

– правовий вплив на злочинців.
З точки зору законодавця, при-

значення кримінального злочину 
полягає в здатності стимулювати 
суспільну діяльність в цивільно-пра-
вове середовище,а також сприяти 
юридичному функціонуванню роз-
витку суспільства. Не дивуючись на 
те, які ситуації проявляються у нас 
в державі, можемо відразу збагну-
ти, що кримінальне право та процес 

не доопрацьоване та має величезну 
кількість прогалин. В зв’язку з цим, 
злочинці на сході та на Україні до 
цього часу, ще не притягнуті до від-
повідальності. Якщо  відразу пори-
нути в кримінальне законодавство 
то  відразу розуміємо,що потрібна 
глобальна реформа, як  в криміналь-
ному праві так і процесі.

В практиці кримінального права 
та процесу практиками було про-
аналізовано його застосування на 
практиці. Дійшовши певних виснов-
ків  ми можемо вже чітко сказати, 
що чинний КПК та КК України не 
виправдав одне з основних надій та 
сподівань, а саме: нормативно-пра-
вові дані, законодавчі акти не стали 
стабільними та столітніми.

У зв’язку з даною ситуацією по-
стає декілька питань:

– оцінка конкретних змін щодо 
вдосконалення КК України, вже про-
ведених змін;

– питання, щодо того, щоб один 
раз на рік вносити зміни та поправки 
до КК України та КПК.

Слід зазначити, що  29 стт. КК 
України  оновлювалися вже по декіль-
ка разів а сім статей взагалі разів по 
тричі . Навіть більш того, доповнення 
та зміни  вносилися в ті статті Кодексу, 
якими було доповнено після набран-
ня його чинності стт. 1941 , 2091  та ряд 
інших,така тенденція продовжується 
протягом декількох років.  Ще один 
показник таким змінам є поява цілої 
низки законопроектів, яка диктується 
не стільки конкретною потребою при-
ведення кримінального законодавства 
до суспільного життєдіяльного кон-
ценсуса держави, скільки відреагувати 
на кожну більш-менш  голосну подію 
чи справу шляхом створення  нової 
більш чіткої норми КК України. Кри-
мінальний процес взагалі потребує 
конкретних змін та реформ, тому що 
в кримінальному процесі майже 84% 
порушується процедура та право на 
БПД від первинної допомоги. А пору-
шення прав у кримінальному процесі 
до відповідальності не притягуються, 
а якщо і притягується то чисто фор-
мально. Відповідальність за це ніхто 
не несе. 

Валентин АШОМКА 

Практикуючий юрист, студент 
Академії Муніципального 
управління, член Виконавчої 
Ради КМА ААУ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
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21 жовтня 2015 року за органі-
зації Проекту ЄС «Підтримка ре-
форм у сфері юстиції», НААУ та 

за участі Запорізького відділення 
ВГО «Асоціація адвокатів Украї-
ни» відбувся тренінг з формуван-
ня зовнішніх зв’язків адвокатів з 
громадськими організаціями та 
ЗМІ.   

Захід відвідали адвокати Запо-
ріжжя, представники громадськості 
та журналісти. Координатором за-
ходу в Запоріжжі виступила Марга-
рита Трипольська, Голова Запорізького 
відділення ВГО «Асоціація адвокатів 
України».

Тренерами виступили: Марк 
Сегал, головний експерт проекту 
ЄС «Підтримка реформ у сфері юс-

тиції», Леонід Лазебний, адвокат, 
Головний редактор журналу «Ад-
вокат», Людмила Гуменюк, медіа- 
тренер. 

Метою заходу стало формуван-
ня спроможності адвокатами доно-
сити до ЗМІ важливу інформацію 
та реалізовувати положення Декла-
рації щодо захисту прав людини у 
кримінальному провадженні. 

Тренінг був наповнений ціка-
вими практичними вправами та, 
навіть, записом інтерв’ю адвокатів. 
Усі учасники заходу отримали не 
тільки вагомі знання, а й приємні 
враження. 

ВІДБУВСЯ ЗАХІД ДЛЯ АДВОКАТІВ ТА ЗМІ НА 
РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕКЛАРАЦІЇ ЩОДО ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПОДІЇ ААУ

24 листопада 2015 року відбу-
лося засідання Керівного комітету 
за проектом ЄС «Підтримка ре-
форм у сфері юстиції в Україні», в 
якому взяли участь керуючий парт-
нер АК «Маршаллєр і партнери», 
віце-президент Асоціації адвокатів 
України Зоя Ярош та член правління 
Асоціації адвокатів України Олена 
Костюченко.  

Учасники керівного комітету на 
засіданні обговорили реалізовані та 
заплановані заходи щодо приско-
рення сталих реформ у сфері юсти-
ції в Україні, питання забезпечення 
єдиного консолідованого бачення 
реформ у сфері юстиції.

Проект ЄС складається з ше-
сти ключових компонентів, якими 
керує група міжнародних та наці-
ональних експертів. Він спрямова-
ний на розвиток загальної стратегії 
реформ сектору юстиції; підтримку 
реформи міліції й органів зі слідчи-
ми повноваженнями, а також під-
тримку реформи прокуратури; до-
ступ до правосуддя і забезпечення 
права на захист; незалежність судо-
вої системи; запобігання та бороть-
бу з корупцією.

Про цілі та компоненти Проек-
ту, а також основні заходи в рамках 
його реалізації розповів Керівник 
Проекту Віргіліюс Валанчюс. Він нага-

дав, що Президент України підпи-
сав «Стратегію реформування су-
доустрою, судочинства та суміжних 
правових інститутів (Стратегію) на 
2015-2020 рр». Також Кабінет Міні-
стрів України затвердив План дій з 
реалізації положень Стратегії.

Під час заходу було представле-
но план роботи Проекту на жовтень 
2015 – червень 2016 року. Зустріч Ке-
рівного комітету відбудеться у черв-
ні наступного року. 

Нагадуємо, що Проект «Під-
тримка реформ у сфері юстиції в 
Україні»  розпочав роботу  у 2015 
році та фінансується Європейським 
Союзом та Радою Європи. 

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ААУ У ЗАСІДАННІ 
КЕРІВНОГО КОМІТЕТУ ЗА ПРОЕКТОМ ЄС 

«ПІДТРИМКА РЕФОРМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ»
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СТАТТЯ

1. У разі подання апеляційної 
скарги сторонами кримінального 
провадження, що не містить клопо-
тання про дослідження тих чи інших 
доказів, суд апеляційної інстанції:

а) вправі постановити ухвалу 
про залишення такої апеляційної 
скарги без руху на підставі невико-
нання вимог ст. 396 КПК ?

б) не вправі залишити скаргу 
без руху, відкриває апеляційне про-
вадження і пропонує сторонам пода-
ти нові докази за правилами п. 2 ст. 
401 КПК та подати клопотання про 
дослідження доказів за правилами 
ст. 404 КПК (на виконання вимог п. 4 
ч. 1 ст. 401 КПК)?

У разі, якщо апеляційну скар-
гу без клопотання про дослідження 

доказів у порядку ст. 404 КПК подає 
прокурор, адвокат, чи вправі суд-
дя-доповідач залишити таку скаргу 
без руху з огляду на процесуальний 
статус прокурора, адвоката або зо-
бов’язати прокурора, адвоката пода-
ти клопотання про дослідження до-
казів до апеляційного розгляду?

Підставою для залишення апеля-
ційної скарги без руху згідно вимог 
ч.1 ст.399 КПК є подання апеляційної 
скарги без додержання вимог, перед-
бачених ст.396 КПК. Однією з вимог 
до апеляційної скарги, передбачених 
ст.396 КПК, є зазначення в ній вимог 
особи, яка подає апеляційну скаргу, 
та їх обґрунтування із зазначенням 
того, у чому полягає незаконність чи 
необґрунтованість судового рішен-
ня (п.4 ч.2 ст.396 КПК). Тобто апелянт 
повинен вказати в апеляційній скарзі 
на конкретні факти, що є підстава-
ми для визнання судового рішення 
суду першої інстанції незаконним та/
або необґрунтованим, і встановлення 
яких тягне його скасування або зміну 
(ст.409 КПК). 

Згідно з ч.3 ст.370 КПК обґрунто-
ваним є рішення, ухвалене судом на 
підставі об’єктивно з’ясованих обста-
вин, які підтверджені доказами, дослі-
дженими під час судового розгляду та 
оціненими судом відповідно до ст. 94 
КПК. Виходячи з цього, обґрунтованим 
слід вважити судове рішення, якщо 
суд: 1) повно з’ясував фактичні обста-
вини кримінального провадження; 2) 
висновки суду щодо встановлених об-
ставин підтверджуються дослідженим 
під час судового розгляду доказами. 
Тому необґрунтованим може бути ви-
знано судове рішення з підстав непов-
ноти судового розгляду (ст.410 КПК) та 
невідповідності висновків суду першої 
інстанції фактичним обставинам кри-
мінального провадження (ст.411 КПК). 

З наведеного слідує, що якщо апе-
ляційна скарга подається на судове 
рішення з підстав неповноти судово-
го розгляду, виходячи з вимог п.4 ч.2 
ст.396, ч.3 ст.404, ст.410 КПК, вона має 

бути обов’язково обґрунтована вказів-
кою на нові докази, які не досліджува-
лися судом першої інстанції, але про 
дослідження яких апелянт заявляв кло-
потання під час розгляду в суді першої 
інстанції, або ж вони стали відомі йому 
після ухвалення судового рішення, що 
оскаржується.  

Якщо апеляційна скарга подаєть-
ся з підстав невідповідності висновків 
суду, викладених у судовому рішенні, 
фактичним обставинам кримінально-
го провадження, в ній, виходячи з ви-
мог п.4 ч.2 ст.396, ч.3 ст.404, ст.411КПК 
має бути вказано які саме докази суд 
першої інстанції неправильно оцінив 
або не врахував при ухваленні судово-
го рішення. 

При цьому слід також врахувати, 
що ще однією вимогою до змісту апе-
ляційної скарги є зазначення в ній кло-
потання особи, яка подає апеляційну 
скаргу, про дослідження доказів (п.5 
ч.2 ст.396 КПК). Тому, якщо апелянт 
подає апеляційну скаргу, посилаючись 
на необґрунтованість судового рішен-
ня, така апеляційна скарга повинна 
містити не лише вказівку на докази, які 
не були досліджені судом першої ін-
станції (з зазначенням причин цього), 
або на докази, які не були належним 
чином оцінені судом апеляційної ін-
станції, але і містити клопотання про їх 
дослідження. 

Якщо ж апеляційна скарга подана 
на судове рішення суду першої інстан-
ції з підстав його необґрунтованості, 
однак, в ній при цьому не зазначено у 
чому саме полягає така необґрунтова-
ність, тобто не міститься посилання на 
докази, або не міститься клопотання 
про дослідження таких доказів, така 
апеляційна скарга має бути залише-
на судом апеляційної інстанції без 
руху з підстав недодержання особою, 
яка її подала, вимог п.4 та/або п.5 ч.2 
ст.396 КПК. 

Згідно з ч.6 ст.22 КПК суд, зберіга-
ючи об’єктивність та неупередженість, 
створює необхідні умови для реалізації 
сторонами їхніх процесуальних прав 

ЩОДО ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ 
ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ ВИРОКІВ СУДАМИ АПЕЛЯЦІЙНОЇ 

ІНСТАНЦІЇ: У ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ

Олена КОСТЮЧЕНКО 

К.ю.н., доцент, адвокат, 
керуючий партнер та керівник 
практики кримінального права
АО «Дмитрієва та Партнери»,
голова Науково-консультативної 
ради та член правління ААУ, 
доцент кафедри правосуддя 
юридичного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка
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та виконання процесуальних обов’яз-
ків. Однак, суд не вправі зобов’язува-
ти учасників судового провадженні, 
у тому числі прокурора і захисника, 
подавати клопотання про дослідження 
доказів, оскільки сторони криміналь-
ного провадження є вільними у вико-
ристанні своїх прав у межах та у спосіб, 
передбачений КПК. Але суд повинен 
діяти відповідно до процедури, перед-
баченої законом.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.401 КПК під 
час підготовки до апеляційного розгля-
ду суддя-доповідач пропонує учасни-
кам судового провадження подати нові 
докази, на які вони посилаються, або 
витребовує їх за клопотанням особи, 
яка подала апеляційну скаргу. Виходя-
чи з цього, якщо особа, яка подала апе-
ляційну скаргу, посилається в ній на 
нові докази, які є в її розпорядженні, за-
являє клопотання про їх дослідження, 
однак, не додає їх до апеляційної скар-
ги, суддя-доповідач під час підготовки 
до апеляційного розгляду має запропо-
нувати їй подати такі докази. 

Згідно з ч.6 ст.22 КПК суд, зберіга-
ючи об’єктивність та неупередженість, 
створює необхідні умови для реалізації 
сторонами їхніх процесуальних прав 
та виконання процесуальних обов’яз-
ків. Однак, суд не вправі зобов’язува-
ти учасників судового провадженні, 
у тому числі прокурора і захисника, 
подавати клопотання про дослідження 
доказів, оскільки сторони криміналь-
ного провадження є вільними у вико-
ристанні своїх прав у межах та у спосіб, 
передбачений КПК. Але суд повинен 
діяти відповідно до процедури, перед-
баченої законом.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.401 КПК 
під час підготовки до апеляційного 
розгляду суддя-доповідач пропонує 
учасникам судового провадження 
подати нові докази, на які вони поси-
лаються, або витребовує їх за клопо-
танням особи, яка подала апеляційну 
скаргу. Виходячи з цього, якщо особа, 
яка подала апеляційну скаргу, посила-
ється в ній на нові докази, які є в її роз-
порядженні, заявляє клопотання про 
їх дослідження, однак, не додає їх до 
апеляційної скарги, суддя-доповідач 
під час підготовки до апеляційного 
розгляду має запропонувати їй подати 
такі докази. 

2. Суд апеляційної інстанції зо-
бов’язаний дослідити лише ті дока-
зи, на які посилаються сторони судо-
вого провадження (на підставах ст. 
404 КПК). При цьому суд має право 
досліджувати докази, про досліджен-
ня яких клопотання не подавалось, 
лише у випадку, передбаченому ч. 
2 ст. 404 КПК. Чи правильним є ви-
сновок про те, що суд апеляційної 
інстанції за відсутності клопотань 
сторін кримінального провадження 
не вправі самостійно досліджувати 
докази поза межами доводів апеля-
ційних скарг? Чи вправі суд апеля-
ційної інстанції з огляду на вимоги 
ст. 404 КПК приймати рішення про 
дослідження доказів за своєю ініці-
ативою за відсутності відповідного 
клопотання сторони судового прова-
дження, посилаючись на таку загаль-
ну засаду кримінального проваджен-
ня, як безпосередність дослідження 
показань, речей, документів (п. 15 ч. 
1 ст. 7 КПК)?

Згідно з ч.1 ст.404 КПК суд апеля-
ційної інстанції переглядає судові рі-
шення суду першої інстанції у межах 
апеляційної скарги.

На відміну, наприклад, від ЦПК 
України, яким встановлено правило, 
що під час розгляду справи в апеля-
ційному порядку апеляційний суд пе-
ревіряє законність і обґрунтованість 
рішення суду першої інстанції в межах 
доводів апеляційної скарги та вимог, 
заявлених у суді першої інстанції (ч.1 
ст.303 ЦПК України), у ч.1 ст.404 КПК 
вжито словосполучення «у межах апе-
ляційної скарги». Подаючи апеляцій-
ну скаргу, апелянт таким чином ви-
словлює незгоду з певною частиною 
чи у цілому з оскарженим ним судо-
вим рішенням суду першої інстанції, 
що породжує за собою обов’язок суду 
апеляційної інстанції перевірити до-
води апелянта та судове рішення суду 
першої інстанції у оскарженій частині. 
Отже, апеляційна скарга визначає об-
сяг судового рішення, що має бути пе-
ревірено судом апеляційної інстанції. 
Таким чином, враховуючи наведене, 
при визначенні обсягу тих обставин, 
правильність встановлення яких має 
бути перевірена (або які мають бути 
встановлені) під час апеляційного роз-
гляду, суд апеляційної інстанції має 

включити до них ті, які оскаржені або 
про дослідження яких вимагається в 
апеляційній скарзі. Крім того, ч.3 ст.404 
КПК також покладає на суд апеляцій-
ної інстанції обов’язок за клопотан-
ням учасників судового провадження 
повторно дослідити обставини, вста-
новлені під час кримінального прова-
дження, якщо вони доведуть, що вони 
досліджені судом першої інстанції не 
повністю або з порушеннями. Отже, 
суд апеляційної інстанції обмежений 
апеляційною скаргою та клопотання-
ми учасників судового провадження 
обсягом тих обставин, які мають бути 
перевірені або встановлені під час апе-
ляційного розгляду. Однак, водночас 
він не обмежений у визначенні того, 
які з джерел доказів необхідно досліди-
ти для їх перевірки чи встановлення, за 
винятком, права дослідити нові докази, 
які не досліджувалися судом першої ін-
станції, які він з огляду на вимоги ч.3 
ст.404 КПК  вправі дослідити лише за 
клопотанням учасників судового про-
вадження і виключно, якщо про дослі-
дження таких доказів вони заявляли 
клопотання під час розгляду в суді пер-
шої інстанції або якщо вони стали відо-
мі після ухвалення судового рішення, 
що оскаржується. 

При цьому на суд у кримінальному 
провадженні покладено обов’язок ухва-
лити законне, обґрунтоване, вмотивова-
не і справедливе судове рішення. Саме 
тому він наділяється повноваженнями 
з керівництва процесом доказування, 
яке полягає в організації процесу дослі-
дження доказів та контролю за ними. Як 
і суд першої інстанції, суд апеляційної 
інстанції організовує процес досліджен-
ня доказів шляхом визначення обсягу 
доказів і порядку їх дослідження (ч.1 
ст.405, ст.349 КПК) та шляхом створен-
ня умов для реалізації сторонами їхніх 
прав у процесі доказування.

Так, суд, у тому числі суд апеляцій-
ної інстанції, зберігаючи об’єктивність 
та неупередженість, створює необхідні 
умови для реалізації сторонами їхніх 
процесуальних прав та виконання про-
цесуальних обов’язків (ч.6 ст.22 КПК). 
Головуючий (суддя-доповідач) у су-
довому засіданні суду апеляційної ін-
станції керує ходом судового засідання, 
забезпечує додержання послідовності 
та порядку вчинення процесуальних 
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дій, здійснення учасниками кримі-
нального провадження їхніх процесу-
альних прав і виконання ними обов’яз-
ків, спрямовує апеляційний розгляд на 
забезпечення з’ясування обставин кри-
мінального провадження, законність 
і обґрунтованість встановлення яких 
оскаржується в апеляційному порядку, 
усуваючи з апеляційного розгляду все, 
що не має значення для кримінального 
провадження (ч.1 ст.321, ч.1 ст.404, ч.1 
ст.405 КПК). Для цього суд апеляційної 
інстанції, як і суд першої інстанції, хоча 
і не уповноважений збирати докази з 
власної ініціативи, однак, наділений 
рядом повноважень по дослідженню 
(перевірці, уточненню і доповненню) 
доказів, які надані учасниками судово-
го провадження або зібрані за їх клопо-
танням як судом першої, так і апеля-
ційної інстанції, а також по усуненню 
суперечностей в них і з’ясовуванню 
розбіжностей. Крім того, суд у кримі-
нальному провадженні зобов’язаний 
досліджувати всі докази безпосеред-
ньо. Не можуть бути визнані доказами 
відомості, що містяться в показаннях, 
речах і документах, які не були пред-
метом безпосереднього дослідження 
суду, крім випадків, передбачених 
КПК (ч.1, ч.2 ст.23 КПК).

Отже, у праві повторно досліди-
ти докази, досліджені судом першої 
інстанції, суд апеляційної інстанції 
не обмежений, якщо вони стосуються 
обставин, правильність або повнота 
встановлення яких оскаржена в апе-
ляційній скарзі  та/або обставин, що 
досліджені судом першої інстанції не 
повністю або з порушеннями, і про 
дослідження яких заявили клопотан-
ня учасники судового провадження, 
оскільки, враховуючи засаду безпосе-
редності дослідження показань, речей 
і документів, він не вправі їм дати іншу 
оцінку, ніж ту, яку дав суд першої ін-
станції. Та може запропонувати учас-
никам судового провадження подати 
нові докази або заявити клопотання 
про їх отримання (оскільки не вправі їх 
збирати з власної ініціативи)  та роз’яс-
нити, що у випадку їх неподання судо-
ве рішення буде ухвалено на підставі 
наявних доказів. 

3. Чи може суд апеляційної ін-
станції скасувати вирок суду першої 
інстанції без безпосереднього дослі-

дження доказів на підставі оцінки 
доказів, досліджених судом першої 
інстанції, у разі неправильного засто-
сування закону про кримінальну від-
повідальність включно і з випадками 
незастосування судом першої інстан-
ції обов’язкових для правозастосу-
вання висновків Верховного Суду 
України? При цьому така ситуація 
може виникати у випадках, коли не 
заявлено клопотань про досліджен-
ня доказів. 

Якщо судом першої інстанції до-
пущено лише порушення при застосу-
ванні норм кримінального права, коли 
неправильне застосування закону Укра-
їни про кримінальну відповідальність 
не є наслідком неповноти судового 
розгляду або невідповідності висновків 
суду першої інстанції фактичним об-
ставинам кримінального провадження, 
тобто коли до правильно встановлених 
обставин кримінального провадження 
суд першої інстанції неправильно за-
стосував закон України про криміналь-
ну відповідальність, то суд апеляційної 
інстанції вправі скасувати вирок суду 
першої інстанції без безпосереднього 
дослідження доказів на підставі оцін-
ки доказів, здійсненої судом першої 
інстанції, та на підставі встановлених 
судом першої інстанції обставин. 

Якщо ж неправильне застосування 
закону України про кримінальну від-
повідальність обумовлено помилками у 
встановленні фактичних обставин кри-
мінального провадження, то без безпо-
середнього дослідження доказів суд апе-
ляційної інстанції не вправі скасувати 
вирок суду першої інстанції, оскільки, 
враховуючи засаду безпосередності до-
слідження показань, речей і документів, 
він не вправі їм дати іншу оцінку, ніж 
ту, яку дав суд першої інстанції. При 
цьому якщо в апеляційній скарзі не по-
рушено питання про необґрунтованість 
судового рішення то суд апеляційної 
інстанції з огляду на вимоги ч.1 ст.404 
КПК не має права перевіряти таке судо-
ве рішення в частині правильності вста-
новлення фактичних обставин. 

4. Відповідно до ч. 2 ст. 404 КПК 
суд апеляційної інстанції вправі вий-
ти за межі апеляційних вимог, якщо 
цим не погіршується становище об-
винуваченого або особи, щодо якої 
вирішувалося питання про застосу-

вання примусових заходів медичного 
або виховного характеру. Виходячи з 
наведеного, чи вправі суд апеляцій-
ної інстанції самостійно ініціювати 
та проводити дослідження будь-яких 
доказів на підставі ч.2 ст. 404 КПК без 
наявності клопотань сторін кримі-
нального провадження?

Виходячи з вимог ч.1 та ч.3 ст.404 
КПК у праві повторно дослідити дока-
зи, досліджені судом першої інстанції, 
суд апеляційної інстанції не обмеже-
ний, якщо вони стосуються обставин, 
правильність або повнота встановлен-
ня яких оскаржена в апеляційній скарзі  
та/або обставин, що досліджені судом 
першої інстанції не повністю або з по-
рушеннями, і про дослідження яких 
заявили клопотання учасники судово-
го провадження. Однак, дослідити нові 
докази, які не досліджувалися судом 
першої інстанції, він вправі дослідити 
лише за клопотанням учасників судо-
вого провадження і виключно, якщо 
про дослідження таких доказів вони 
заявляли клопотання під час розгляду 
в суді першої інстанції або якщо вони 
стали відомі після ухвалення судового 
рішення, що оскаржується. 

5. Якщо розгляд апеляційної 
скарги дає підстави для прийняття 
рішення на користь осіб, в інтересах 
яких апеляційні скарги не надійшли, 
суд апеляційної інстанції зобов’яза-
ний прийняти таке рішення (ч. 2 ст. 
404 КПК). У разі, коли суд першої 
інстанцій постановив вирок щодо 
кількох обвинувачених, які вчинили 
злочин у співучасті, і при цьому апе-
ляційну скаргу подано лише одним 
із співучасників, а за наслідками апе-
ляційного розгляду та дослідження 
доказів суд апеляційної інстанції дій-
шов висновку про неправильне за-
стосування закону про кримінальну 
відповідальність, чи правильним є 
висновок про те, що суд апеляційної 
інстанції зобов’язаний скасувати або 
змінити вирок суду першої інстанції 
і щодо інших співучасників, які не 
оскаржують вирок?

Правило ч.2 ст.404 КПК про «мож-
ливість вийти за межі апеляційних 
вимог» означає в першу чергу те, що 
суд апеляційної інстанції не зв’язаний 
запропонованими апелянтом наслід-
ками розгляду апеляційної скарги 
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(вимогами апеляційної скарги) при 
прийнятті рішення за результатами 
апеляційного провадження, крім ви-
падку, коли вихід за їх межі погіршує 
становище обвинуваченого або особи, 
щодо якої вирішувалося питання про 
застосування примусових заходів ме-
дичного або виховного характеру. А 
тому виходити за межі апеляційних 
вимог суд апеляційної інстанції може 
лише з метою покращення становища 
зазначених осіб. 

У разі, коли під час перевірки су-
дового рішення щодо обвинувачено-
го, стосовно якого подано апеляційну 
скаргу, суд апеляційної інстанції ви-
явить аналогічні порушення і стосов-
но інших обвинувачених, які вчинили 
злочин у співучасті, і при цьому апеля-
ційну скаргу подано лише стосовно од-
ного із співучасників, суд апеляційної 
інстанції має виправити ці порушен-
ня відносно всіх співучасників, якщо 
таке рішення буде на користь цих осіб. 
Однак, якщо таким рішенням правове 
становище обвинувачених буде погір-
шено, то скасувати вирок суду першої 
інстанції з цією метою суд апеляційної 
інстанції вправі лише в межах вимог і 
підстав апеляційної скарги прокурора, 
потерпілого чи його представника. А 
тому, якщо з якихось причин зазначе-
ними особами подано апеляційну скар-
гу лише стосовно одного з обвинуваче-
них-співучасників, то суд апеляційної 
інстанції, враховуючи вимоги ст.421 
КПК, вправі скасувати вирок суду пер-
шої інстанції з метою погіршити пра-
вове становище лише того обвинува-
ченого, стосовно якого на цій підставі 
апеляційну скаргу подали прокурор, 
потерпілий чи його представник. 

6. Чи вправі суд апеляційної ін-
станції скасувати виправдувальний 
вирок та ухвалити обвинувальний 
вирок без дослідження доказів у суді 
апеляційної інстанції за умови, що 
питання про дослідження доказів в 
апеляційній скарзі прокурора чи по-
терпілого не ставилося?

Пленум Верховного Суду України в 
п.5 Постанови №1 від 15.05.2006р. «Про 
практику постановлення судами виро-
ків (постанов) при розгляді криміналь-
них справ в апеляційному порядку» 
чітко роз’яснив, що виходячи з прин-
ципу безпосередності дослідження до-

казів, апеляційний суд не вправі дати їм 
іншу оцінку, ніж та, яку дав суд першої 
інстанції, якщо їх не було досліджено 
під час апеляційного розгляду справи. 
Такі роз’яснення, враховуючи засаду 
кримінального провадження безпосе-
редності дослідження показань, речей 
і документів (ст.23 КПК) не втратили 
своєї актуальності і щодо КПК 2012р.

Скасувати виправдувальний вирок 
суду першої інстанції і ухвалити свій 
обвинувальний вирок суд апеляційної 
інстанції може лише на підставі апе-
ляційної скарги прокурора, потерпі-
лого чи його представника, поданої з 
підстав його необґрунтованості, в якій 
висловлено прохання саме ухвалити 
обвинувальний вирок (п.3 ч.1 ст.420, 
ч.2 ст.421 КПК), і лише у разі безпосе-
реднього дослідження доказів під час 
апеляційного розгляду і повторного 
дослідження всіх обставин криміналь-
ного провадження. 

При цьому слід врахувати, що згід-
но вимог ст.91 КПК  обов’язок доказу-
вання обставин, передбачених ст.91 
КПК (за винятком доказування належ-
ності та допустимості доказів, даних 
щодо розміру процесуальних витрат 
та обставин, які характеризують об-
винуваченого, який покладається на 
сторону, що їх подає) покладається на 
слідчого, прокурора та, в установлених 
КПК випадках, - на потерпілого. А ви-
могами до змісту апеляційної скарги 
передбачено обов’язкове зазначення в 
ній вимог особи, яка подає апеляційну 
скаргу, та їх обґрунтування,  із зазна-
ченням того, у чому полягає незакон-
ність чи необґрунтованість судового рі-
шення та клопотання особи, яка подає 
апеляційну скаргу, про дослідження 
доказів (п.4 та п.5 ч.2 ст.396 КПК). Тому, 
якщо прокурор, потерпілий чи його 
представник подають апеляційну скар-
гу, посилаючись на необґрунтованість 
виправдувального вироку, така апеля-
ційна скарга повинна містити не лише 
вказівку на докази, які не були дослі-
джені судом першої інстанції (з зазна-
ченням причин цього), або на докази, 
які не були належним чином оцінені 
судом апеляційної інстанції, але і міс-
тити клопотання про їх дослідження. 

Якщо ж апеляційна скарга подана 
зазначеними особами на виправду-
вальний вирок суду першої інстанції з 

підстав його необґрунтованості, однак, 
в ній при цьому не зазначено у чому 
саме полягає така необґрунтованість, 
тобто не міститься посилання на до-
кази, або не міститься клопотання про 
дослідження доказів, або ж висловлено 
прохання призначити новий розгляд в 
суді першої інстанції, така апеляційна 
скарга має бути залишена судом апеля-
ційної інстанції без руху з підстав недо-
держання особою, яка її подала, вимог 
п.4 та/або п.5 ч.2 ст.396 КПК. 

Крім того, оскаржуючи виправ-
дувальний вирок суду першої інстан-
ції з підстав його необґрунтованості, 
прокурор, потерпілий чи його пред-
ставник таким чином у першу чергу 
оскаржують правильність встановлен-
ня судом першої інстанції обставини 
кримінального провадження, що стали 
підставою для прийняття рішення про 
визнання обвинуваченого невинува-
тим у пред’явленому обвинуваченні 
та його виправдання. Оскарження 
рішення в певній частині фактично 
можна визначити як прохання апе-
лянта повторно розглянути справу в 
цій частині. Тому, розглядаючи таку 
апеляційну скаргу, суд апеляційної ін-
станції зобов’язаний повторно досліди-
ти не лише ті докази, про дослідження 
яких прокурор, потерпілий чи його 
представник клопотали у апеляційній 
скарзі, але і інші докази, якщо вони 
стосуються встановлення такої обста-
вини кримінального провадження як 
винуватість (невинуватість) обвину-
ваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення, оскільки виходячи 
з засади безпосередності дослідження 
доказів, суд апеляційної інстанції не 
може їм дати іншу оцінку, ніж ту яку 
дав суд першої інстанції, не здійснив-
ши їх безпосереднього дослідження. 
При цьому у визначенні того, які з дже-
рел доказів необхідно використати для 
перевірки (встановлення) цієї обстави-
ни, суд апеляційної інстанції зв’язаний 
лише у праві дослідити нові докази, які 
він може дослідити лише за клопотан-
ням учасників судового провадження 
і виключно якщо вони заявляли кло-
потання про їх дослідження під час 
розгляду в суді першої інстанції або 
якщо вони стали відомі після ухвален-
ня судового рішення, що оскаржується 
(ч.3 ст.404 КПК). 
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               ЗАЯВА
     про прийняття в члени
Асоціації адвокатів України

Прізвище, ім’я та по-батькові заявника* 

Дата і місце народження* 

Свідоцтво про право 
на заняття адвокатською діяльністю 
(номер, дата та ким видано)* 

Навчальний заклад, в якому Ви 
отримали вищу юридичну освіту 
(назва та рік закінчення) 

Ви здійснюєте 
адвокатську діяльність:
(вкажіть, будь ласка, форму) 

Посада 

Галузі права, в яких Ви
спеціалізуєтесь 
 
Комітети
(відмітьте, будь ласка, ті комітети, 
членом яких Ви хотіли б бути)

Контактна поштова адреса*                  вулиця:      будинок:           кв./офіс:

                                                                               місто, область:                     пошт. індекс:

                                                                   Це моя   1 робоча адреса    1 домашня адреса

Контактні телефони, факс*
(вкажіть принаймні один)                                   1 роб. +380 (_____) __________________   1 дом. +380 (_____ ) _________________
                                                                                 1 моб. +380 (_____ )__________________   1 факс +380 (_____)__________________

Електронна пошта 

До якого відділення 
Ви бажаєте належати
(територiальна належнiсть)* 

*  Увага! Поля з цією позначкою повинні бути заповнені обов’язково!

Прошу прийняти мене до Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» (ААУ). Я зобов’язуюсь дотриму-
ватися Статуту та інших положень, що регулюють діяльність ААУ. Я надаю згоду Асоціації адвокатів України зберігати та вико-
ристовувати наведену персональну інформацію відповідно до мети та завдань, викладених у Статуті ААУ, безпосередньо або із 
залученням організацій-партнерів, у тому числі після припинення мого членства.

Після заповнення та підписання відправте заяву до Секретаріату ААУ за адресою: вул. Дніпровська набережна, 3, м. Київ, 
02098, або факсом: (044) 553 7439, або на е-mail: info@uaa.org.ua. Телефон для довідок: 067 441 10 27, www.uaa.org.ua 

Особистий підпис:                                                                                                                                                Дата:

1 індивідуально  1 адвокатське бюро  1 у складі адвокатського об’єднання
(вкажіть, будь ласка, назву):
1 адвокатської колегії  1 адвокатської фірми  1 адвокатської контори

1 Комітет з цивільного права та процесу
1 Комітет з антимонопольного права 
1 Комітет з медичного права 
1 Комітет з банківського права 
1 Комітет з трудового права
1 Комітет з корпоративного та конкурсного права
1 Комітет з сімейного права та майнових спорів
1 Комітет з кримінального права та процесу

1 Комітет з господарського права 
1 Комітет з інтелектуальної власності
1 Комітет з організації та маркетингу адво-
      катської діяльності 
1 Комітет з транспортного та митного права
1 Комітет з міжнародного права
1 Комітет взаємовідносин з іноземними
      об’єднаннями юристів, адвокатів



ДОКУМЕНТАЦІЯ ААУ

30 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
Вступний членський внесок сплачується заявником протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про прийом 
до Асоціації. За бажанням, заявник може сплатити внесок до прийняття Правлінням рішення про прийом заявника до Асоціації. 

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 - АТ “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 www.uaa.org.ua.   

ВСТУПНИЙ ТА ЩОРІЧНІ ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ (вкажіть, будь ласка, розмір внесків, які Ви сплачуєте)

Вид внеску                                                                              Розмір внеску, грн.                                   До сплати, грн. 

Вступний внесок                                                                   300.00 
 
Щорічний внесок за рік членства                                                    300.00   

                                                                                                                           СУМА ВНЕСКУ: 

ВНЕСКИ ЗА ЧЛЕНСТВО В КОМІТЕТАХ (вкажіть, будь ласка, розмір внесків, які Ви сплачуєте)

Вид внеску                                                          Розмір внеску, грн.                                   До сплати, грн. 

Комітет з антимонопольного права

Комітет з цивільного права та процесу 

Комітет з медичного права 

Комітет з банківського права 

Комітет з трудового права 

Комітет з корпоративного та конкурсного права

Комітет з сімейного права та майнових спорів

Комітет з кримінального права та процесу

Комітет  з господарського права

Комітет  з інтелектуальної власності 

Комітет  з організації та маркетингу адвокатської  діяльності 

Комітет  з міжнародного права

Комітет  взаємовідносин з іноземними об’єднаннями юристів, адвокатів

Комітет  з транспортного та митного права
                                                                                                                           
                                                                                                                            СУМА ВНЕСКУ: 

                                                                                                ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ: 

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

1 банківський переказ                                             1 он-лайн
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«БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ 
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

4 (17) 2015 (жовтень – грудень)

Відповідальний редактор
Дмитрієва Ольга Леонідівна  

Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу

масової інформації  
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

Засновник:  
Всеукраїнська громадська 

організація «Асоціація
адвокатів України»

вул. Дніпровська  Набережна, 3
тел.: +380 44 491-69-71, 

факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua 

Над випуском працювали: 
Анна Аксьонова,                                                

Таїсія Савченко, Олег Рачук, 
Віктор Мороз, Микола Чиж,  

Армен Нерсесян, Дмитро 
Навроцький, Валентин Ашомка, 

Олена Костюченко
Дизайнер: ФОП Вощикова І.С.
Друк: ООО «Арт Студія Друку»

Наклад – 500 примірників
Замовлення №3342

Мета видання: 
поширення юридичних, 

адвокатських  і наукових знань, 
інформування про діяльність 

Асоціації адвокатів України та з 
правових питань

Періодичність: 4 рази на рік.
Статус видання: вітчизняне.

Сфера розповсюдження: 
загальнодержавна, зарубіжна

Мови видання: українська, 
російська, англійська
(змішаними мовами)

ПАРТНЕРИ ААУ

ААУ з приємністю повідомляє, 
що 17 листопада 2015 року  в Ака-
демії муніципального управління 
(м. Київ) відбулося двохстороннє 
підписання Меморандуму про 
співпрацю Академії муніципаль-
ного управління з ААУ.

Від Асоціації адвокатів України 
на підписанні Меморандуму були 
присутні Президент Рачук Олег Олек-
сандрович, виконавчий директор Ак-
сьонова Анна Дмитрівна та член вико-
навчої ради Клубу майбутніх адвокатів 
Ашомка Валентин Васильович.

Сторони Меморандуму обгово-
рили подальший план дій щодо ре-
алізації його положень. Президент 
ААУ Рачук Олег Олександрович 
розповів про концепцію діяльності 
Клубу майбутніх адвокатів, наго-
лосив на активному залученні сту-
дентської молоді до вступу та участі 
у діяльності Клубу майбутніх адво-
катів та запропонував провести цілу 
низку майстер-класів в Академії за 
участю відомих адвокатів.

Бажаємо розвитку та реаліза-
ції проектів! 

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ 
МІЖ ААУ ТА АКАДЕМІЄЮ 

МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОДЯКА ПАРТНЕРАМ ААУ




