
Рік здобутків та перемог
підсумки 2016 року 

Відбувся І Фінансовий форум ААУ
подія ААУ

 

4

6Бю
ле
те
нь

№6 (23) 2016-2017 рр. | Ukrainian Advocate`s Association | www.uaa.org.ua
А

С
О

Ц
ІА

Ц
ІЇ

 А
Д

В
О

К
АТ

ІВ
 У

К
РА

ЇН
И

Обличчя адвокатури: Олена Костюченко, 
партнер АО «Dmitrieva & Partners», 

адвокат, член Правління ААУ
проект ААУ «Обличчя адвокатури»
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2 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ:
Олена Костюченко 
«Успішний адвокат - це досконала 
теорія та постійна практика»

ПОДІЯ ААУ:  
Відбувся I Фінансовий форум ААУ

ВІТАННЯ

СТАТТЯ:
Олег Несінов
«Положення КПК України щодо забез-
печення права на захист від пред’яв-
леного обвинувачення, потребують 
вдосконалення»

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:
Відбувся майстер-клас «Міжнародні 
стандарти ювенального кримінально-
го провадження та їх реалізація 
у законодавстві України»

СТАТТЯ:
Ярослав Лисенко
«Дитяча злочинність. Кроки на випе-
редження»

ЗВІТ:
Олег Рачук
«Рік здобутків та перемог»

АНОНС:  
VI Всеукраїнський форум ААУ
з цивільного права та процесу
«Київська весна»
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ПАРТНЕРИ ААУ:
Відбувся ІІ Всеукраїнський турнір 
класичних судових дебатів із кримі-
нального права на честь професора 
Станіслава Сергійовича Яценка

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

ПОДІЯ ААУ: 
Відбувся круглий стіл «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» 

МІЖНАРОДНА РОБОТА:
Віце-президент ААУ Зоя Ярош та 
член правління ААУ Марина Саєнко 
взяли учать у засіданні Робочої групи 
у Раді Європи

ПОДІЯ ААУ: 
Відбувся Круглий стіл ААУ із захисту 
прав та гарантій адвокатської 
діяльності

СТАТТЯ:
Інна Мокіна 
«Ще раз про права адвокатів…»

ПАРТНЕРИ ААУ: 
І Всеукраїнський турнір із судових 
дебатів з екологічного права. Підсумки 
проведення

СТАТТЯ:
Петро Андрушко
«Правові позиції ВСУ з проблемних 
питань дії закону про кримінальну 
відповідальність...»

ПАРТНЕРИ ААУ

ПОДІЯ ААУ: 
Відбулася серія Стратегічних дискусій 
на тему: «Захист прав адвокатів 
та гарантій їх професійної діяльності, 
та прав їхніх клієнтів»

СТАТТЯ: 
Антоніна Городецька, Анна Кравчук
Син за батька (батькові податки) не 
відповідає



– Що спонукало Вас до вибору 
професії адвоката?

– Прихід до правничої профе-
сії для мене був абсолютно свідо-
мим та безальтернативним вибо-
ром ще з шкільних років. Не важко 
здогадатися, що улюбленою дис-
ципліною відповідно стало пра-
вознавство. Мабуть, визначальним 
фактором стало бажання продов-
жити сімейні традиції та стати 
юристом у третьому поколінні. У 
нашій родині першим представ-
ником юридичної професїї був ді-
дусь в минулому суддя Верховно-
го Суду УРСР, Заслужений юрист 
УРСР та згодом бабуся, яка більше 
сорока років працювала началь-
ником відділу цього суду. Відразу 
після закінчення школи я виріши-
ла поєднувати весь період теоре-

тичного навчання на вечірньому 
відділенні юридичного факуль-
тету тодішнього Київського дер-
жавного університету імені Тараса 
Шевченка з практичною роботою 
у суді. Це дало унікальну мож-
ливість поєднати теорію з прак-
тикою. Згодом у 1996 році мене 
запросили викладати на кафедру 
правосуддя рідного університету і 
я стала займатися не тільки науко-
во-викладацькою роботою, а і ад-
вокатською практикою. Це надало 
можливість повною мірою відчути 
можливості вільних та незалежних 
сфер діяльності та привнести над-
бання науки в адвокатську прак-
тику та передавати практичні на-
вички студентам. Таким чином я 
вже 20 років в адвокатурі.

– Професія «адвокат» на Ваш 
погляд, це? 

– Професія адвоката передба-
чає повну відданість роботі майже 
цілодобово. Сумлінне відношення 
до адвокатської практики вимагає 
від людини повної самовіддачі, 
надання переваги інтересам клієн-
та перед власними та інтересами 
третіх осіб. Викликає необхідність 
постійного самовдосконалення, 
підвищення кваліфікаціі та інте-
лектуального рівня. У сучасних 
умовах адвокатська діяльність ви-
магає навіть мужньості та готовно-
сті до ризикованих і непередбачу-
ваних ситуацій.

– Що потрібно для побудо-
ви в Україні дійсно демокра-
тичної самоврядної організаціі 
адвокатури? 

– Розуміння кожним адвокатом 
своєї високої правозахисної функ-
ції. Що по відношенню до своєї місії 
кожного адвоката у суспільстві фор-
мується враження про всю адвока-
туру в цілому. Адвокатура повин-
на рухатися по шляху консолідації 
та демократізації. Кожний адвокат 
хоче відчувати себе представником 
вільної, незалежної професії, який 
може повною мірою реалізувати 

проголошені у міжнародному спів-
товаристві гарантії та стандарти 
адвокатської діяльності. Адвокати 
покладають велику надію на роз-
ширення та реалізацію можливо-
стей органів адвокатського самовря-
дування у захисті їх прав.

– Яким Ви бачите майбутнє 
української адвокатури? 

– Цим питанням доводиться 
займатися вже 20 років. Рефор-
мування адвокатури входить до 
предмету моїх наукових дослі-
джень та практичної діяльності. 
Майже всі законопроекти щодо 
реформування адвокатури, пи-
тань організації та здійснення її 
діяльності проходили експертну 
оцінку на кафедрі правосуддя 
нашого університету. Крім того 
довелося бути членом декількох 
робочих груп з розробки змін та 
доповнень до законодавства про 
адвокатуру. Як Голова Науково- 
експертної ради Асоціації адвока-
тів України, хочу наголосити про 
потужний та самовідданий вклад 
Асоціації адвокатів України в ро-
боту над Законопроектом «Про 
внесення змін та доповнень до За-
кону України ‘’Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність’’ та інших 
законодавчих актів, що регулю-
ють діяльність адвокатури».

Якщо, зазначений Законопро-
ект буде прийнятий Верховною 
Радою України, то українська ад-
вокатура зробить величезний про-
рив у питаннях їі незалежності, 
розвитку адвокатського самовря-
дування, будуть суттєво розши-
рені професійні права адвокатів 
та гарантії їх діяльності. Хочеться 
вірити, що адвокатура в Україні 
стане дійсно вільною, демократич-
ною та незалежною. 
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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ

«УСПІШНИЙ АДВОКАТ - ЦЕ ДОСКОНАЛА ТЕОРІЯ 
ТА ПОСТІЙНА ПРАКТИКА»

Олена КОСТЮЧЕНКО

Адвокат, партнер АО «Dmitrieva 
& Partners», доцент кафедри 
правосуддя юридичного 
факультету Київського націо- 
нального університету імені 
Тараса Шевченка, к.ю.н., доцент, 
член Правління ААУ, Голова 
Науково-експертної Ради при ААУ
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ЗВІТ

Добігає кінця 2016 рік. Хочу 
поділитися рядом думок по завер-
шенню року. Це був перший рік 
роботи Асоціації адвокатів Украї-
ни з новими органами управління, 
комітетами та секретаріатом. Що 
передувало та спонукало нас до 
змін? Які наші досягнення та ре-
зультати? Які плани та перспекти-
ви? Відповіді на ці питання будуть 
своєрідним звітом Президента пе-
ред членами асоціації та планом 
діяльності на 2017 рік.

Люба організація, як живий 
організм, проходить етапи народ-
ження, становлення, розвитку, 
своєї вершини функціонування та 
припинення діяльності. Об’єктив-
на реальність, діалектика життя. 
В середині 2015 року ми зрозумі-
ли, щоб не розчинитися в колі од-
номанітних проектів та програм 
юридичного cвіту, Асоціація адво-
катів України потребує перезаван-
таження, нової крові, нових ідей, 
нових проектів. 

 В жовтні 2015 року були про-
ведені вибори правління, вперше 
в історії Асоціації адвокатів Украї-
ни вибори до виконавчого органу 
асоціації відбувались на альтер-
нативній основі. Кожен кандидат 
йшов з власною програмою на 2 
роки. На прикінці 2015 року була 
запроваджена програма генераль-
них партнерів асоціації. Своєрід-
ний альянс донорів-меценатів, що 
був створений з метою стабілізації 
фінансового стану ААУ та під-
тримки її подальшої діяльності. До 
програми підтримки ААУ долучи-
лися: Юридична фірма Дмитрієва 
та партнери», Юридична компанія 
«Чернобай та партнери», Юри-
дична компанія «Закон перемо-
ги», Правнича фірма «Софія», Ад-
вокатське об’єднання «СК Груп» 
Адвокатська компанія «Маршал-
лєр та партнери», Юридичне 
бюро Лесі Дубчак, Адвокатське 
об’єднання «Фортіс», Адвокатське 
об’єднання «Резнік та партнери», 
Правова група «Домініон», Юри-
дична фірма «Trusted Advisors», 
Адвокатське об’єднання «Склярен-
ко, Сидоренко та партнери». Хочу 
підкреслити, що ААУ зберегла 
свою унікальність, як незалежної 
інституції в якій рішення прий-
маються демократичним шляхом, 
за плюралізму думок та свободи 
слова. 

В 2016 році було перезаванта-
жено та створено ряд комітетів. 
Зокрема, комітет господарського 
права та процесу очолив партер 
ЮФ «Trusted Advisors» В. Рєзніков. 
Комітет з податкового права очо-
лила радник АО «КМ Партнерс» 
(WTS Consulting) Антоніна Горо-
децька. Не можливо не відмітити 
чисельний та якісний ріст в 2016 
році комітету з сімейного права, 
який очолює адвокат, к.ю.н. Ганна 
Гаро (Ganna Garo Legal Agency). В 
комітеті були створено секції, які 
очолили відомі адвокати–науков-
ці Простибоженко Олег Сергійо-
вич, Данченко Ольга Вікторівна, 
Поєдинок Ольга Романівна. В жо-

втні 2016 року члени комітету з 
сімейного права прийняли участь 
у парламентських слуханнях на 
тему: «Права дитини в Україні: за-
безпечення, дотримання, захист». 
Вражають результати роботи 
комітету з медичного та фарма-
цевтичного права, який очолює 
директор ЮФ «Юркрафт меди-
цина», к.ю.н., доцент кафедри 
адміністративного права КНУ ім. 
Т. Шевченка Радмила Гревцова. 
Серед здобутків слід відзначити 
проведення Всеукраїнської кон-
ференції з міжнародною участю 
«Розвиток медичного права Украї-
ни в контексті євроінтеграційних 
та глобалізаційних процесів», яка 
була організована Асоціацією ад-
вокатів України спільно з Київсь-
ким національним університетом 
ім. Т. Шевченка та Всеукраїнсь-
ку конференцію з міжнародною 
участю «Правові та організацій-
ні засади паліативної допомоги в 
Україні» організовану спільно з 
соціальним партнером Асоціації 
ВГО «Українська ліга розвитку 
паліативної і хоспісної допомоги», 
що відбулася в Національній ака-
демії державного управління при 
Президентові України. В жовтні 
2016 році було створено комітет з 
банківського права, який очолив 
Микола Ліхачов (Юридична фір-
ма «Spenser & Kauffmann»). В ли-
стопаді 2016 року було створено 
комітет з фінансового права, який 
очолив Олександр Черних, дирек-
тор ЮФ «Yours Lawyers». Завдяки 
створенню та діяльності вищевка-
заних комітетів у жовтні 2016 року 
було проведено І фінансовий фо-
рум ААУ. 

В лютому 2016 року було про-
ведено І Аграрний форум ААУ. 
В організації та проведенні цього 
заходу не можу не відмітити ро-
боту членів правління Зої Ярош та 
Олександра Поліводського, голову 
комітету з земельного та аграрного 
права Віктора Кобилянського. 

В 2016 році посилився безпре-
цедентний тиск на адвокатів під 

РІК ЗДОБУТКІВ ТА ПЕРЕМОГ

Олег Рачук

Адвокат, Президент Асоціації 
адвокатів України
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час здійснення ними професійної 
діяльності. Системне порушення 
професійних прав та гарантій ад-
вокатської діяльності з боку пра-
воохоронних (правозахисних) ор-
ганів привело до створення групи 
реагування, що була трансформо-
вана в комітет по захисту прав та 
гарантій адвокатської діяльності, 
який очолив Керуючий партнер 
АО «Клочков та партнери» Воло-
димир Клочков. 

Не секрет, що однією з базових 
цінностей ААУ була і є безпосе-
редня участь у формуванні нової 
плеяди правників – майбутніх ад-
вокатів. В 2016 році Асоціація адво-
катів України уклала меморандуми 
про співробітництво та Ужгородсь-
ким національним університетом, 
Київським національним універси-
тетом ім. Т. Шевченка, Київським 
національним торгово-економіч-
ним університетом та Національ-
ним університетом «Острозька 
академія». На виконання цих ме-
морандумів щомісячно та щоквар-
тально проводяться заходи, як 
Школа адвокатської майстерності 
та Школа кар’єрного росту майбут-
нього адвоката. Ми продовжуємо 
співпрацю з Київським універси-
тетом права НАНУ, Національним 
педагогічним університетом імені 
М. П. Драгоманова. З метою про-
довження діяльності в реформу-
ванні юридичної освіти було ство-
рено комітет з юридичної освітньої 
політики, який очолила адвокат 
Ксенія Проконова. Олена Костю-
ченко, к. ю. н., доцент кафедри 
правосуддя КНУ ім. Т. Шевченка 
представляє ААУ в робочій групі 
по реформуванню юридичної 
освіти.

Хочу подякувати за 6 річну 
роботу президенту Клубу майбут-
ніх адвокатів України у відставці 
Лесі Дубчак. Завдяки її невтомній 
енергії та віри в успіх Клуб май-
бутніх адвокатів вийшов на новий 
рівень. В 2016 році було проведено 
2 школи кар’єрного росту майбут-
нього адвоката, а в листопаді 2016 
року президентом Клубу майбут-
ніх адвокатів України рішенням 
Правління було призначено Євге-

на Проніна, керуючого партнера 
ЮФ «Пронін та партнери». 

В 2016 році було ряд кадрових 
призначень в регіонах. Зокрема, 
відділення ААУ в Харківській об-
ласті очолила партнер ЮФ «Віле-
он» Людмила Гаврилова, відділен-
ня в Хмельницькій області очолив 
директор АБ «Олійник та партне-
ри» Олександр Олійник, в Закар-
патській області адвокат Миросла-
ва Пилипчинець, Київське обласне 
відділення Голова АО «Національ-
на колегія адвокатів» Віталій Наум. 
Київське міське відділення очолив 
керуючий партнер АО «Артіус» 
Віталій Мацелюх. Хотів би зверну-
ти увагу на перезавантаження від-
ділення в Чернігівській області, яке 
в листопаді 2016 року очолила Га-
лина Якуба, Голова Ради адвокатів 
в Чернігівській області.

ААУ взяла активну участь у 
роботі над профільним законом, 
зокрема, рішенням Правління була 
створена робоча група з питань 
внесення змін до Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність», яку очолює Микола 
Пашинський. Робоча група під-
готувала пропозиції до профіль-
ного закону та Кримінального 
процесуального кодексу в частині 
забезпечення гарантій адвокатської  
діяльності.

В 2016 році ААУ укріпило пар-
тнерські відносини з органами 
адвокатського самоврядування. 
Зокрема, Рада адвокатів м. Києва 
виступила Генеральним партне-
ром V цивілістичного форуму ААУ 
«Київська весна». Генеральним 
партнером І аграрного форуму 
ААУ була Рада адвокатів Херсон-
ської області, а місію генерального 
партнера V літнього форуму вико-
нала Рада адвокатів Закарпатської 
області.

Цього року ми провели ряд ре-
гіональних форумів: ІІІ Херсонсь-
кий форум «Таврійські зорі», який 
за доброю традицією відбувся на 
прикінці літа в м. Херсон та ІІ За-
карпатський форум, що відбувся 
восени в м. Мукачево. У грудні 2016 
року у м. Харкові відбудеться Хар-
ківський форум.

Хотів би відзначити роботу се-
кретаріату ААУ, без титанічної 
праці Ганни Аксьонової, Ірини Ат-
трайд та Таїсії Савченко не було би 
асоціації, яку ми знаємо, яка реалі-
зовує більше 80 проектів щорічно.

Ми продовжили співпрацю з 
проектом ЄС «Підтримка реформ 
у сфері юстиції в Україні» та про-
вели у 2016 році цикл тренінгів по 
всій України питань здійснення 
адвокатської діяльності в епоху 
цифрових та відеотехнологій та з 
питань захисту прав та гарантій 
адвокатської діяльності. Ідеолога-
ми були національні та міжнарод-
ні експерти: Оксана Цимбрівська, 
Марк Сегаль Леонід Лазебний та 
Станіслав Батрин. Окремо слід 
відзначити нашу співпрацю з про-
ектом USAID «Справедливе право-
суддя» експертами якого є Наталія 
Петрова та Артем Шаіпов в рефор-
муванні юридичної освіти.

Визнанням сьогоднішніх здоб-
утків асоціації є 164 нових члени, 
що поповнили її ряди в протягом 
року, а довіра 1000 адвокатів за всі 
роки діяльності – це найвища оцін-
ка для нас.

16 грудня Асоціація адвокатів 
України підведе підсумки кон-
курсу «Адвокат року 2016». Для 
нас важливо, щоб конкурс відб-
увся прозоро та демократично, а 
його результати не були піддані 
сумніву. Цим самим ми завер-
шимо 2016 рік, рік здобутків та 
перемог.

Ми відкриті для всіх адвокатів, 
ми продовжимо і надалі розбу-
дову асоціації, що об’єднує адво-
катів з різними поглядами, але які 
єдині в баченні адвокатури силь-
ним, незалежним правозахисним 
інститутом. 

У травні 2016 року Асоціація ад-
вокатів України відсвяткувала своє 
10-річчя. Перше десятиріччя. 

Далі буде…
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21 жовтня 2016 року в Premier 
Hotel Rus відбувся I Фінансовий 
Форум ААУ.

Фінансовий форум, на відміну 
від вже традиційних заходів Асоці-
ації, проводився вперше. Відкрила 
захід голова організаційного комі-
тету форуму Марина Саєнко. Пані 
Марина підкреслила актуальність 
та важливість кожної із тем допові-
дей, винесених у панельні дискусії.

З вітальним словом до аудиторії 
звернувся Олег Рачук, Президент 
Асоціації адвокатів України, який 
зазначив, що організовуючи даний 
форум Асоціація відійшла від захо-
дів, спрямованих суто на адвокат-
ську аудиторію, розширивши коло 
слухачів представниками банків-
ської системи та сфери бізнесу.

I панельну сесію «Криза чи 
реформа фінансової системи: на-
слідки, інструменти захисту прав 
учасників, перспективи» відкрив 
модератор Ярослав Романчук, ад-
вокат, керуючий партнер Міжна-
родного правового центру EUCON, 
який коротко анонсував доповіді, 
винесені на обговорення першої се-
сії Форуму.

Надзвичайно інформативною 
та цікавою виявилась вже перша 
доповідь, з якою виступив Сергій 
Панов, Заступник Голови Прав-
ління, начальник юридичного де-
партаменту ПАТ «УкрСибБанк», 
член Ради Незалежної асоціації 
банків України. Спікер розповів 
яким чином, на його думку, є мож-
ливим захист банківських установ 
шляхом участі Незалежної асоці-
ації банків України у законотвор-
чих процесах з метою формування 
сприятливої нормативної бази для 
українського бізнесу; про вплив 
реформи адвокатури на банків-
ську систему України; навів ціка-
ву статистику по країнам Європи 
щодо прямої залежності кількості 
днів для отримання виконавчого 
документа від кількості адвокатів 
на 100 тис. населення; запропо-
нував можливі шляхи вирішення 
проблеми, що склались у банків-
ській сфері після початку рефор-
ми адвокатури.

Не менш цікавою виявилась 
тема альтернативних способів ви-
рішення спорів у фінансовій сфері, 
про які розповів Андрій Гайченко, 
голова Третейського суду при Не-

залежній асоціації банків України. 
Окрім іншого, доповідач звернув 
увагу слухачів на переваги та не-
доліки реформи адвокатури та її 
вплив на третейське судочинство 
та резюмував свій виступ тим, що 
в Україні недооцінили арбітражне 
правосуддя і в цьому напрямку є 
над чим працювати.

Про блокчейн-манію розпо-
вів Андрій Дубецький, представ-
ник Варшавської фондової біржі в 
Україні. Доповідь стосувалась до-
сить нової для України технології у 
сфері фінансової системи. Допові-
дач акцентував увагу слухачів, що 
викликом сьогодення є реформу-
вання існуючої системи, або ж побу-
дова нової.

Юрій Корж, Генеральний дирек-
тор ТОВ «Електрум Пеймент Сі-
стем», розповів про нові технології 
в банківській системі та можливості 
їх застосування на території Укра-
їни та у світі. Доповідач звернув 
увагу слухачів на перспективність 
адвокатської практики в сфері фі-
нансових технологій вже у зовсім 
близькому майбутньому.

Порівняльний аналіз фінансо-
вої реструктуризації у світлі нещо-
давно прийнятого закону провела 
Марина Кривошей, адвокат. Під 
час свого виступу доповідач розкри-
ла проблемні моменти, а також зо-
середила увагу колег на нових мож-
ливостях. По даній тематиці колегу 
підтримав і Артур Мартиненко, ко-
трий розповів про ефективність ви-
рішення спорів під час процедури 
фінансової реструктуризації.

ВІДБУВСЯ I ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ ААУ



Анна Куліковська, юрист з між-
народного права компанії Eltoma 
Corporate Services, розповіла про 
особливості структурування бізне-
су в світлі тотальної деофшоризації, 
зосередивши увагу на цілях струк-
туризації бізнесу (часткове забез-
печення конфіденційності клієнта, 
доступ до ринків міжнародного ка-
піталу, податкове планування тощо) 
та тенденціях деофшоризації у світі 
та Україні (запровадження транс-
фертного ціноутворення зокрема), а 
також запропонувала нові рішення 
для ведення бізнесу як в країнах Єв-
ропи (Кіпр, Латвія, Естонія), так і в 
Азії (Сінгапур, Гонг-Конг).

Експертами в першій панельній 
сесії виступали Ольга Білай, За-
ступник Директора реструктури-
зації та стягнення заборгованості 
АТ «Ощадбанк» та Дмитро Пше-
ничнюк, старший юрист DLA Piper, 
які підкреслили важливість при-
йняття нового закону в сфері фі-
нансової реструктуризації, а також 
дали оцінку окремим положенням 
даного закону, назвавши його силь-
ні та слабкі місця.

Перша сесія Форуму заверши-
лась промовою Василя Князевича, 
Голови Правління ВГО «Україн-
ська ліга розвитку паліативної та 
хоспісної допомоги». Пан Князе-
вич сфокусував увагу присутніх на 
необхідності надання юридичних 
послуг людям, що завершують свій 
земний шлях. Президент ААУ Олег 
Рачук підкреслив про можливість 
надання адвокатами не тільки пра-
вової допомоги, а також можливість 
здійснення адвокатами меценат-
ської та соціальної допомоги невилі-

ковно хворим людям. Для реалізації 
поставлених задач між Асоціацією 
адвокатів України та Української лі-
гою розвитку паліативної та хоспіс-
ної допомоги було підписано Мемо-
рандуму про співробітництво. 

II сесія «Адвокатура та банків-
ський сектор: проблемні питання 
та нові можливості» проходила під 
модераторством Марини Саєнко.

Про відродження кредитування 
як новий інструмент для адвоката 
розповідав Олександр Черних, ад-
вокат, СЕО «Yours Lawyers». Допо-
відач розповів про участь адвоката 
під час оформлення кредитних до-
говорів, а також про проблематику 
залучення українським бізнесом до-
даткового фінансування.

Про особливості банківської та 
комерційної таємниці, особливості 
їх розкриття розповідав Олександр 
Вавдійчук, заступник начальника 
управління правового забезпечення 
банківського нагляду та ринків ка-
піталів, начальник відділу право-
вого забезпечення банківського наг-
ляду Юридичного департаменту 
НБУ. Під час доповіді спікер відзна-
чив про наявність багатьох проблем 
у банківському законодавстві, зокре-
ма – про відсутність єдиного реєстру 
відкритих банківських рахунків. 
Доповідач також проаналізував ви-
падки розкриття банківськими уста-
новами інформації, що становить 
банківську таємницю (за рішенням 
суду, на вимогу відповідних органів, 
за домовленістю сторін).

Діана Голанова, адвокат, Ди-
ректор юридичного департаменту 
АТ «Піреус Банк», зосередила увагу 

слухачів на питаннях блокування 
банками операцій клієнтів та під-
стави такого блокування. Спікер 
дала колегам корисні поради, яким 
чином допомогти клієнту у випадку 
блокування операцій та як діяти в 
таких ситуаціях.

Проблематику реструктури-
зації зовнішніх боргів на прикладі 
одного з найбільших агрохолдингів 
України розкрив Микола Ліхачов, 
голова комітету з банківського 
права Асоціації адвокатів Украї-
ни, керівник практики M&A, бан-
ківського та фінансового права 
АО «Спенсер і Кауфман». Спікер 
виокремив плюси та мінуси рес-
труктуризації та стягнення забор-
гованості, а також звернув увагу на 
необхідності застосування принци-
пів INSOL під час реструктуризації. 

Андрій Малишко, провідний 
юрисконсульт відділу юридичного 
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супроводу виведення неплатоспро-
можних банків з ринку юридичного 
департаменту ФГВФО, доповідав 
про механізми захисту банківської 
таємниці (обмеження кола осіб, 
спеціальне діловодство, технічні 
засоби, встановлення застережень) 
та про принципи реалізації активів 
ФГВФО, а також про особливості за-
рахування зустрічних однорідних 
вимог під час тимчасової адміні-
страції та на стадії ліквідації.

Практичними порадами та так-
тикою ведення судової справи із 
застосуванням допоміжних елемен-
тів поділилась Катерина Власюк, 
адвокат, голова комітету з між-
народного права Асоціації адво-
катів України, керуючий партнер 
юридичної компанії «AVG». На 
прикладі двох судових справ (№№ 
272/9367/15-ц, 285/2662/15-ц) спі-
кер розповіла як притягнути до 
відповідальності банк у випадку не-
санкціонованого списання грошо-
вих коштів з рахунку клієнта.

Експертами по другому блоку 
Форуму виступали Руслан Дем-
чак, народний депутат України, 
та представник ФГВФО Валерій 
Голиця, які за результатами диску-
сій звернули увагу слухачів як на 
переваги так і прогалини у змінах 
по законодавству. Зокрема, Руслан 
Демчак закликав звертатись до на-
родних депутатів з метою отриман-
ня необхідної інформації шляхом 
отримання відповідей на депутат-
ські запити та звернення.

Під час III сесії «Захист інвести-
цій та роль адвокатури у форму-
ванні сприятливого інвестиційно-

го клімату в Україні. Податковий 
навігатор для клієнтів адвокатів», 
модератором якої був Артур Рєз-
нік, адвокат, керуючий партнер 
юридичної компанії «Артур Рєзнік 
та партнери», учасники мали змо-
гу почути цікаву та змістовну допо-
відь Павла Мороза, Заступника мі-
ністра юстиції України. Державний 
службовець розповів про цілу низку 
переваг, які готує для українського 
бізнесу законопроект № 5067, який 
не дасть змоги існувати рейдерству 
на території України.

Привернули увагу виступи Да-
нила Гетманцева, експерта TaxLink, 
адвоката, д.ю.н., професора кафе-
дри фінансового права юридично-
го факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка, почесного президента 
ЮК «Jurimex» та судді Київського 
апеляційного адміністративного 
суду Олени Ганечко. Пан Гетманцев 
та пані Ганечко доповіли про акту-
альну судову практику у податко-
вих спорах та сучасні тенденції.

Захоплюючою та змістовною 
була доповідь про податок на ви-
ведений капітал від генерального 
директора ЮО «Феміда» Надії Во-
роницьк-Гайдак. 

Також вартий уваги були висту-
пи Інни Якушко, начальника Управ-
ління аудиту у сфері матеріального 
виробництва ГУ ДФС у м. Києві про 
податкові перевірки очима контро-
люючого органу та коментарі з пи-
тань проведення перевірок фіскаль-
ними органами Людмили Демченко, 
начальника ГУ ДФС у м. Києві. 

Не минули уваги доповідачів 
питання податкових спорів в аспек-
ті реформи судочинства. Над цим 

сфокусувався Віталій Оджиков-
ський, адвокат, радник АО «КМ 
Партнери» та суддя Вищого госпо-
дарського суду України Сергій Ку-
ровський. Пан Віталій підкреслив 
необхідність дотримання принци-
пів верховенства права та очікувань 
від реформування органів судової 
влади. Пан Куровський підкрес-
лив необхідність подальших змін в 
судовій системі та завершення ре-
формування органів правосуддя, як 
необхідного процесу подальшого 
розвитку нашої держави.

На останок форуму була пове-
дена чергова лотерея від платфор-
ми TaxLink та ААУ.

ААУ та Оргкомітет I Фінансового 
Форуму ААУ висловлює щиру подяку 
учасникам, колегам, генеральним парт-
нерам, партнерам та інформаційним 
партнерам заходу за допомогу у ор-
ганізації та проведенні I Фінансового 
Форуму ААУ. Успішна реалізація цього 
значимого проекту була б неможлива 
без Вашої участі та допомоги. Особли-
ва подяка «Солодкому партнеру Фору-
му»- Кондитерській фабриці «Ярич» за 
підтримку кава брейків Форуму. 
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26 вересня 2016 року у Стра-
сбурзі, Франція, відбулося засідан-
ня Робочої групи в рамках проекту 
«Регіональний діалог щодо судо-
вої реформи» за підтримки Ради 
Європи. Проект впроваджується 
відповідно до Спільного програм-
ного документа Ради Європи та 
Європейського Союзу для країн 
Східного партнерства на 2015- 
2017 роки. 

Участь у засіданні взяли пред-
ставники країн Європейського 
Співтовариства, а також України, 
Вірменії, Азербайджану, Грузії, 
Молдови та Білорусі. В якості екс-
пертів виступили Віце-президент 
ААУ Зоя Ярош та член правління 
ААУ Марина Саєнко. 

На робочому засіданні делега-
цією від України була представле-
на Стратегія Судової реформи в 
Україні, де були розглянуті питан-
ня реформи судової системи, про-
куратури, адвокатури, виконавчої 
системи, розвитку медіації тощо. 
Стратегія реформування, представ-
лена членами Робочої групи, була 
позитивно схвалена представника-

ми Європи. Крім того, обговорю-
валися питання можливого спів-
робітництва країн для подолання 
викликів, з якими зустрічається дер-
жава в процесі реформування. 

В ході засідання Робочої групи 
С були розглянуті питання, які сто-
сувалися міжнародних стандартів 
медіацїї в цивільних та комерцій-
них справах, керівних принципів 
для кращого виконання наявних 
Рекомендацій щодо медіації в сі-
мейних, цивільних, кримінальних 
справах, рекомендацій щодо аль-
тернативних методів розв’язання 

спорів між адміністративними ор-
ганами і приватними сторонами, 
головних принципів Європейсько-
го Кодексу етики медіаторів, засад 
Рекомендацій N R (99) 19 Комітету 
міністрів Ради Європи державам – 
членам Ради, які зацікавлені в ор-
ганізації медіації у кримінальних 
справах тощо.

Захід зібрав досвідчених фахів-
ців з різних країн, які поділилися 
власним досвідом реформування 
судової системи та обговорили спо-
соби подолання проблем в кожній 
країні-члені Ради Європи. 

ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ААУ ЗОЯ ЯРОШ ТА ЧЛЕН ПРАВЛІННЯ 
ААУ МАРИНА САЄНКО ВЗЯЛИ УЧАТЬ 

У ЗАСІДАННІ РОБОЧОЇ ГРУПИ У РАДІ ЄВРОПИ

МІЖНАРОДНА РОБОТА

ВІДБУЛОСЯ ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ААУ З 
НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

09 листопада 2016 року відбула-
ся зустріч Президента ВГО «Асо-
ціації адвокатів України» Олега 
Рачука, Голови Рівненського від-
ділення ВГО «Асоціації адвокатів 
України» Олесі Сергієнко з в.о. рек-
тором Національного університе-
ту «Острозької академії» Кралюк 
Петром Михайловичем. 

В рамках цього заходу, сторо-
ни підписали двохсторонній Ме-
морандум про співпрацю між ВГО 
«Асоціацією адвокатів України» 
та Національним університетом 
«Острозькою академією». Цим 
самим ВГО «Асоціація адвокатів 

України» започаткувала співпра-
цю з найстарішим навчальним за-
кладом України. 

Наші цілі незмінні: безпосе-
редня участь в підготовці нової 
плеяди правників. 

Після підписання Меморанду-
му, для представників ВГО «Асо-
ціація адвокатів України» була 
проведена екскурсія на терито-
рії Національного університету 
«Острозької академії». Колеги мали 
змогу відвідати музей та стародавню 
бібліотеку Національного універси-
тету, дізнатися про чудові картини, 
відомі скульптури, перші конспек-

ти студентів, стародавні книги та 
багато інших видатних експонатів, 
які роками зберігаються в стінах 
університету.

ВГО «Асоціація адвокатів Укра-
їни» щиро сподівається на міцну та 
довгострокову співпрацю з новими 
надійними партнерами. При цьому 
розраховує на всебічну взаємодію в 
прагнені підвищення рівня знань 
нових спеціалістів.

Адже, попереду багато цікавих 
та корисних заходів для розвит-
ку студентської спільноти Націо-
нального університету «Острозь- 
кої академії»! 
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АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

 ПОДІЯ ААУ

26 жовтня 2016 року відбувся  
Круглий стіл Асоціації адвокатів 
України із захисту прав та гаран-
тій адвокатської діяльності.

Метою проведення заходу було 
презентувати Комітет із захисту 
професійних прав та гарантій адво-
катської діяльності Асоціації адво-
катів України, розглянути випадки 
порушення професійних прав ад-
вокатів, знайти шляхи щодо недо-
пущення подальших порушень та 
вирішення цієї проблеми на май-
бутнє, почути позицію представ-

ників всіх органів (прокуратуру, 
СБУ, суддів), встановити конструк-
тивний діалог між адвокатурою та 
органами державної влади щодо 
запобігання та недопущення в по-
дальшому порушення прав та га-
рантій адвокатів. 

Серед ключових доповідачів 
Круглого столу виступили: Ольга 
Дмитрієва, адвокат, Голова Нагля-
дової Ради ААУ; Володимир Клочков, 
керуючий партнер Адвокатського 
об’єднання «Клочков та партнери», 
член Ради адвокатів міста Києва, Го-
лова Комітету захисту прав адвока-
тів ААУ; Віталій Наум, адвокат, Го-
лова Київського обласного відділення 
ААУ; Олег Рачук, адвокат, Президент 
ААУ; Зоя Ярош, адвокат, Віце-пре-
зидент ААУ; Анастасія Гурська, 
адвокат, партнер Адвокатського 
об’єднання «Клочков та партнери». 
У дискусії взяли участь Варфоломе-
єва Тетяна, Ректор Академії адво-
катури України; Войтенко Тетяна, 
суддя Подільського районного суду 

м. Києва; Короленко Віктор, заві- 
дувач Відділу представництва ін-
тересів Президента України в судах; 
Логвинський Георгій, народний де-
путат України, Руслан Сидорович, 
народний депутат України, Павло 
Луцюк, адвокат, Катерина Гупало, 
адвокат Адвокатського об’єднання 
«Арцінгер», Олена Костюченко, ад-
вокат, член Правління ААУ, Артур 
Резнік, адвокат, член Правління ААУ 
та інші. 

Одним із основних лейтмотивів 
круглого столу прозвучало об’єд-
нання адвокатів навколо спільної 
мети – запобігання порушенням 
прав адвокатів та гарантій адвокат-
ської діяльності, а також належне 
реагування на порушення, що ма-
ють місце. Також учасники кругло-
го столу приділили увагу законо-
давчим ініціативам, направленим 
на подолання існуючих прогалин.

ААУ висловлює вдячність всім 
учасникам та доповідачам за участь 
у заході та запрошує долучитися до 
роботи Комітету. 

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА 
ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Діяльність Комітету захисту 
професійних прав та гарантій ад-
вокатської діяльності Асоціації ад-
вокатів України направлена на:

• розвиток неухильного дотри-
мання прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності, 

• зміцнення авторитету про-
фесії адвоката в суспільстві, в тому 
числі перед правоохоронними ор-
ганами та судами,

• підвищення престижу про-
фесії та виховання поваги до 
адвокатури,

• мінімізацію ризиків щодо ви-
падків можливого порушення прав 
адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності, 

• профілактично-превентивну 
діяльність з метою захисту прав 
адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності.  

Головним завданням Комітету є: 
• формування необхідної дум-

ки щодо адвокатури; 
• профілактика порушень прав 

адвокатів та гарантій адвокатської 
діяльності; 

• усунення існуючих факторів, 
які порушують права адвокатів.

Запрошуємо долучитися до ро-
боти Комітету!

e-mail: zaxist@uaa.org.ua

КОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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В Україні майже 5 років існує 
новий Кримінальний процесуаль-
ний кодекс, який встановив нові 
статті, глави, процедури, права та 
обов язкі учасників процесу. 

Хтось вважає його революцій-
ним, хтось навпаки. 

Вважаю, що положення КПК 
України щодо забезпечення права 
на захист від висунутого обвинува-
чення, потребують вдосконалення. 

1. Щодо неможливості забез-
печення права на негайну та де-
тальну інформацію про характер 
та причини обвинувачення, та 
захист від пред’явленого обви-
нувачення на стадії досудового  
слідства. 

П.а), в) ч.3 ст. 6 Европейської 
Конвенції з прав людини (ЕКПЛ) 
встановлює:

Кожен обвинувачений у вчи-
нені кримінального правопору-
шення має щонайменше право 

бути негайно та детально проін-
формованим зрозумілою для ньо-
го мовою про характер і причини 
обвинувачення, висунутого про-
ти нього. Мати час і можливості, 
необхідні для підготовки свого 
захисту.

 Ч. 3. ст. 42 КПК встановлює, 
що обвинувачений має право:

1) знати, у вчиненні якого кри-
мінального правопорушення його 
підозрюють, обвинувачують;

2) бути чітко і своєчасно пові-
домленим про свої права, передба-
чені цим Кодексом, а також отри-
мати їх роз’яснення; та інші права

 За діючим КПК всі ці вимо-
ги та права на стадії досудового 
слідства забезпечити неможливо 
з тієї причини, що статус обви-
нуваченого особа набуває лише 
після закінчення досудового слід-
ства, коли обвинувальний акт 
щодо цієї особи, переданий до 
суду в порядку, передбаченому 
статтею 291 цього Кодексу (ч.2 
ст. 42 КПК). 

 Тоді як п.п. а), в), с), е) 
ч. 3 ст. 6 ЕКПЛ стосують-
ся й стадії досудового слід-
ства. Думка про це висловле-
на, зокрема, у справі Shabelnik 
v. Ukraine (Шабельник проти 
України, 19.02.2009 р.), §52: 

А згадування в цих статтях 
лише обвинуваченого (а не підо-
зрюваного), свідчить, на мій по-
гляд, про необхідність висування 
обвинувачення на стадії досудово-
го слідства , як це було за попере-
днім КПК. 

В іншому випадку, особа поз-
бавлена можливості здійснювати 
на досудовому слідстві захист від 
пред’явленого обвинувачення. 
Чим порушується як право на за-
хист так і засади змагальності та 
рівності сторін 

Існує думка, що на стадії досу-
дового слідства висунута підозра і 
є обвинуваченням. 

Але погодитись з цим не мож-
ливо, тому що:

Відповідно до змісту п.19 ч.1 
ст. 3, Ч.1 та 2 ст. 42 КПК України 
підозрюваний та обвинувачений 
є різними учасниками криміналь-
ного провадження. Їх визначення 
не є тотожнім ані за назвою, ані за 
суттю, ані за правами. 

Підозрюваний та обвинуваче-
ний відрізняються також і часом, 
обсягом та характером обізнаності 
щодо висунутих стороною обви-
нувачення тверджень, щодо ско-
єння правопорушення. А також 
моментом отримання свого стату-
су, та можливістю захищатися від 
підозри та обвинувачення. 

Не є тотожніми й процесуаль-
ні документи що їм вручають-
ся, та вимоги до процедури цих 
дій. 

• Так вимоги щодо форму-
лювання обвинувачення (що, має 
містити посилання на об’єктивну 
сторону, кваліфікуючи ознаки ін-
кримінованого правопорушення, 
тощо) існують лише стосовно змі-
сту обвинувального акту (п.5 ч.1 
ст.291 КПК), і не стосуються змі-
сту письмового повідомлення про 
підозру. 

• Якщо в повідомленні про 
підозру вимагається стислий ви-
клад фактичних обставин кримі-
нального правопорушення(п.6 ч.1 
ст.277 КПК), то в обвинуваченні 
він має бути повним (п.5 ч.2 ст. 291 
КПК). 

• В обвинувальному акті , на 
відміну від повідомлення про 
підозру, також обов’язково зазна-
чаються обставини, які обтяжують 
або пом якшують покарання (п.6 
ч.2 ст. 291 КПК), розмір шкоди зав-
даний правопорушенням (п.7 ч.2 
ст.291 КПК). 

• Обвинувачення, на відміну 
від підозри, має бути висунуте в 
порядку встановленим КПК ( що 
передбачає дотримання певної 

 ПОЛОЖЕННЯ КПК УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВ НА ЗАХИСТ ВІД ВИСУНУТОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ, 

ПОТРЕБУЮТЬ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Олег НЕСІНОВ 

Адвокат

СТАТТЯ
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процедури), що встановлено п.13 
ч.ч.1 ст. 3КПК України.

Отже, підозра не є обвинува-
ченням.

Щодо практики невиконання 
вимог висунути обвинувачення. 

Вимога висунути обвинува-
чення в порядку, встановленому 
цим Кодексом, встановлена п.13 
ст. 3 КПК України.  

У рішенні ЕСПЛ «Маттоціа 
проти Італії», від 25.07.2000р. за-
значено: «Обвинувачений у скоєнні 
злочину має бути негайно і деталь-
но поінформований про причину 
обвинувачення, тобто про ті фак-
ти матеріальної дійсності, які ні-
бито мали місце і є підставою для 
висунення обвинувачення; а також 
про характер обвинувачення, тоб-
то юридичну кваліфікацію згаданих 
фактів. Хоча ступінь детальності 
інформування обвинуваченого за-
лежить від обставин конкретної 
справи, однак у будь-якому випадку 
відомості, надані обвинуваченому, 
повинні бути достатніми для пов-
ного розуміння останнім суті ви-
сунутого проти нього обвинувачен-
ня, що є необхідним для підготовки 
адекватного захисту. У цьому від-
ношенні обсяг та доречність на-
даної обвинуваченому інформа-
ції слід оцінювати крізь призму 
положення, закріпленого у п.«b» 
ч.3 ст.6 конвенції. Аналогічно 
слід оцінювати інформацію про 
зміни, які мали місце в обвинува-
ченні, включаючи зміни причини 
обвинувачення».

Лише вручення копії обви-
нувального акту особі (ч.1 ст. 293 
КПК), на мій погляд, не дає під-
став вважати що обвинувачен-
ня висунуте, та ще й у встанов-
леному законом порядку. Тим 
більш немає підстав вважати, 
що врученням обвинувально-
го акту, досягається впевненість 
у тому, що особа має повне розу-
міння суті висунутого проти нього 
обвинувачення.

Тим більш, що закон (КПК) 
встановлює такий порядок, що зо-
бов язує сторону обвинувачення 
роз’яснити суть, характер і причи-
ни обвинувачення ( ч.2 ст. 1 ч.3 ст. 

42 КПК п.а), в) ч.3 ст. 6 ЕКПЛ ). Роз 
яснити та забезпечити права обви-
нуваченого ( ст. 2, п.п.13, 17 ч.1 ст. 
7, ст. 20 КПК). 

 І якщо законодавець пред яв-
ляє до змісту обвинувачення знач-
но більші вимоги ніж до змісту 
підозри, то дивною здається пози-
ція, та практика, коли права підо-
зрюваного, в тому числі знати суть 
підозри, роз ясняються та забезпе-
чуються (ч.2, 3 ст.276, п.7 ч.1 ст. 277 
КПК). А стосовно обвинуваченого 
цього не робиться, обмежуючись 
лише врученням копії обвину-
вального акту. 

Тоді як зміст обвинувального 
акту є ширшим та важливішим змі-
сту постанови про підозру. А цей 
зміст, до моменту вручення особі 
копії обвинувального акту, взага-
лі невідомий. Що позбавляє особу 
знати в чому він звинувачується, 
а тому й ефективно здійснювати 
захист. 

Вважаю недоліком КПК й те, 
що вимоги щодо роз яснення суті 
обвинувачення, та прав обвину-
ваченого слідчим та прокурором, 
чітко не зазначені і йдуть в кон-
тексті інших статей. Це виглядає 
незрозумілим в порівняні з тим, 
що стосовно підозрюваного такі 
вимоги є чіткими ( ч.2,3 ст. 276, п.7 
ч.1 ст. 277 КПК). 

Не зрозумілою є й логіка зако-
нодавця, за якою статус підозрю-
ваного (крім затримання), особа 
набуває одразу після вручення 
письмового повідомлення про 
підозру (ч.1ст.42 ч.1 ст. 276,ч.278 
КПК ). 

А набуття статусу обвинува-
ченого, чомусь пов язане з пере-
данням обвинувального акту до 
суду (ч.2 ст. 42 КПК). 

Чого може і не відбутись. В ре-
зультаті чого особа не тільки не 
зможе здійснювати свій захист, а 
навіть знати про свій статус. І фак-
тично бути «на гачку» у досудово-
го слідства.

Тобто, за діючим КПК підо-
зрюваний, чомусь захищений кра-
ще обвинуваченого. 

У рішенні ЕСПЛ, «Абрамян 
проти Росії» від 9.10.2008р. суд за-

значив, що положення п.«а» ч.3 ст.6 
ЕКПЛ необхідно аналізувати у світлі 
більш загальної норми про право на 
справедливий судовий розгляд, гаран-
товане п.1 цієї статті. У криміналь-
ній справі надання повної, детальної 
інформації щодо пред’явленого особі 
обвинувачення та, відповідно, право-
вої кваліфікації, яку суд може дати 
відповідним фактам, є важливою пе-
редумовою забезпечення справедливо-
го розгляду.

Вважаю, що ці вимоги ЕСПЛ в 
існуючій в Україні судовій практи-
ці, не виконуються. 

Що є вибухонебезпечним, бо 
дозволяє поставити під сумнів за-
конність любого судового рішення 
в Україні, прийнятого за діючим 
КПК. 

Проте, ця обставина надає 
стороні захисту право стверджу-
вати про невиконання завдань 
кримінального провадження на 
стадії досудового слідства (ст. 2 
КПК) в частині охорони прав, 
свобод та законних інтересів 
учасників кримінального прова-
дження (яким є і підозрюваний, 
обвинувачений), забезпечення 
повного та неупередженого роз-
слідування. Про порушення пра-
ва на захист. А також про НЕ 
можливість проведення судово-
го розгляду.

Бо відповідно до ст. 337 КПК 
судовий розгляд можливий лише 
в межах висунутого обвинувачен-
ня. А якщо обвинувачення НЕ ви-
сунуте (що стало системним), то й 
судовий розгляд неможливий. 

Недосконалість вимог ст.348 
КПК України, щодо роз’яснення 
обвинуваченому судом суті обви-
нувачення

Ч.1 ст. 348 КПК України вста-
новлює, що після оголошення обви-
нувачення головуючий встановлює 
особу обвинуваченого, з’ясовуючи 
його прізвище, ім’я, по батькові, 
місце і дату народження, місце про-
живання, заняття та сімейний стан, 
роз’яснює йому суть обвинувачен-
ня і запитує, чи зрозуміле воно 
йому, чи визнає він себе винним і 
чи бажає давати показання.
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Дивним, є те, що законодавець, 
поклав функцію роз яснення обви-
нувачення на суд, а не на сторону 
обвинувачення. Що можна (й по-
трібно) розцінювати як дії на ко-
ристь сторони обвинувачення. 

Крім того, в КПК не зазначено 
яким чином суд має роз яснювати 
суть обвинувачення, що має роби-
ти суд, якщо обвинувачення особі 
не зрозуміле. Або обвинувачений 
взагалі не відповідає на це питан-
ня суду. 

Проте, без виконання тако-
го формального обов язку (роз я 
снення суті обвинувачення ), суд 
позбавлений можливості рухатись 
далі в процесі. 

Бо п.1 ч. 3.ст. 42 КПК вста-
новлює, що обвинувачений має 
право знати, у вчиненні якого 
кримінального правопорушен-
ня його підозрюють, обвину-
вачують. А не конкретність та 
незрозумілість обвинувачення – 
є порушенням п.а ч.3 ст. 6 ЕКПЛ, 
та права на захист. І, відповідно до 
п.3 ч.2 ст. 87 КПК є істотним пору-
шенням прав людини і основопо-
ложних свобод.

І саме з цією обізнаністю суті 
обвинувачення у особи виника-

ють й інші права – давати пояс-
нення, покази з приводу обвину-
вачення (п.5 ч.3 ст. 42 КПК), мати 
чи не мати захисника, надавати чи 
не надавати докази (п.2 ч.4 ст. 42 
КПК), тощо. 

Звертаю увагу, що обізнаність 
щодо суті обвинувачення стосу-
ється не лише його кваліфікації, а 
й описової частини.

Проте в описовій частині обви-
нувачення дуже часто приводять-
ся взаємовиключні, або навіть аб-
сурдні, ствердження. 

Наприклад, стверджується 
про корисливий мотив дій, та 
мету незаконного збагачення, 
з одночасним зазначенням про 
те, що слідству невідома вартість 
придбаного майна, речовини, 
та вигідної різниці між куплею 
та продажем. Або інкримінуєть-
ся повторність, (що передбачає 
одну дію після іншої) з одночас-
ним ствердженням того, що слід-
ству невідомо коли що відбува-
лась кожна з дій (інкримінованих 
епізодів).

За 30-річний термін практи-
ки, мені не приходилось бачити 
бездоганно сформульованих об-
винувачень. Що надає адвокату 

можливість рекомендувати підза-
хисному, заявляти суду що зміст 
обвинувачення йому не зрозумі-
лий. А тому він не має можливо-
сті захищатися належним чином 
від того, що йому не зрозуміло. 
Така позиція заздалегідь заводить 
суд у кут. Бо якщо, за таких умов, 
він продовжує вести процес, це на-
дає можливість заявляти про пору-
шення права на захист та належну 
правову процедуру. Надає підста-
ви для відводу. 

Які у суда в такому випадку є 
інші шляхи дій, також чітко КПК 
не зазначено. 

Очевидно, що зазначені поло-
ження КПК України щодо забезпе-
чення права на захист від висуну-
того обвинувачення, потребують 
вдосконалення. 

А доки це не зроблено, пропо-
ную використовувати данні супе-
речності, для досягнення успіху в 
процесі. 

 ПОДІЯ ААУ

ВІДБУЛАСЯ СЕРІЯ СТРАТЕГІЧНИХ ДИСКУСІЙ НА ТЕМУ:
«ЗАХИСТ ПРАВ АДВОКАТІВ ТА ГАРАНТІЙ ЇХ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА ПРАВ ЇХНІХ КЛІЄНТІВ»

З вересня 2016 року старту-
вав безпрецедентний цикл тре-
нінгів для адвокатів, організа-
торами яких виступили – Проект 
ЄС «Підтримка реформ у сфері 
юстиції в Україні», Асоціація ад-
вокатів України,  Асоціація прав-
ників України та Проект «Відкри- 
тий суд».

За цей час тренінги відбулися у  
16 містах України, за участю понад 
900 учасників і мав на меті поши-
рення інформації про зростання в 
Україні практики порушень прав 
адвокатів, ознайомлення з досві-
дом колег у справі протистояння 
таким проявам і напрацювання 

відповідних практичних навичок. 
Тренінги відбулися у Запорізькій, 
Черкаській, Вінницькій, Волин-
ській, Львівській, Івано-Франків-
ській, Рівненській, Полтавській, 
Харківській, Миколаївській, Хер-
сонській, Тернопільській, Хмель-
ницькій, Чергінівській, Чернівець-
кій, Закарпатській областях.

Асоціація адвокатів Укра-
їни висловлює вдячність всім 
співорганізаторам, доповідачам,  
учасникам. 

Тренінги проводили ключовий 
експерт Проекту ЄС «Підтримка 
реформ у сфері юстиції в Україні» 
Марк Сегал, експерт Проекту Ри-

тіс Йокубаускас, головний редак-
тор журналу «Адвокат» Леонід 
Лазебний, керівник громадської 
організації «Відкритий суд» Ста-
ніслав Батрин. Від Асоціації адво-
катів Україи участь у заходах при-
йняли: президент ААУ Олег Рачук, 
віце-президент ААУ Зоя Ярош, 
члени Правління ААУ Марина Са-
єнко та Микола Пашинський, Ар-
тур Резінк, керівники відділень 
ААУ в Рівненській області – Олеся 
Сергієнко, Херсонській області – 
Інна Мокіна, Чернігівської  облас-
ті –  Галина Якуба, Хмельницької – 
Олександр Олійник , Запорізької – 
Маргарита Трипольська. 
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ПОДІЯ ААУ

02 листопада в Прес-центрі 
Інформаційного агентства ЛІГА-
БізнесІнформ відбувся круглий 
стіл «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність», в ході якого 
адвокати і народні депутати обго-
ворили пропозиції та зауваження 
щодо законопроекту «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність». 
Захід організувала та провела Асо-
ціація адвокатів України.

Модератором захуду виступи-
ла Зоя Ярош, адвокат, віце-прези-
деннт Асоціації адвокатів Украї-
ни. З вітальним словом виступив 
Олег Рачук, президент Асоціації 
адвокатів України.

На цьому заході були розгля-
нуті пропозиції, що стосуються 
гарантій адвокатської діяльності, 
доступу до професії, органів адво-
катського самоврядування, дисци-
плінарної відповідальності, форм 
адвокатської діяльності, а також 
фінансування.

Член Правління ААУ Олена 
Костюченко, к.ю.н., доцент, ад-
вокат, зупинилася на основних 
питаннях гарантій адвокатської 
діяльності.

Серед запропонованих ново-
введень, зокрема, необхідність не 
розкривати адвокатську таємни-
цю навіть в тому випадку, якщо 
отримано дозвіл від самого клієн-
та. Вона підкреслила, що адвокат 
сам буде вирішувати, які факти 
він вважає такими, які можуть 

завдати шкоди клієнту. І він сам 
буде вирішувати, розголошувати 
їх чи ні.

Також адвокат повинен буде 
мати право ознайомитися з доку-
ментацією, яка може бути корис-
ною для подальшого захисту клі-
єнта. Після ознайомлення адвокат 
зможе звернутися з відповідним 
запитом про витребування даної 
інформації або зняття копій ціка-
вих для них документів.

Пані Олена зазначила,що важ-
ливо передбачити використання 
заборонених технічних засобів 
для фіксації слідчих, процесуаль-
них дій без дозволу слідчого, але 
з подальшим можливим зобов’я-
занням адвоката вважати це слід-
чою або державною таємницею. І, 
відповідно, нерозголошенням цих 
відомостей.

Серед інших запропонованих 
змін, збір доказів адвокатами, не 
заборонених законом способом 
пропонується ведення допиту, як 
слідчими, так і адвокатами. Тоб-
то, це право, якого адвокати довго 
домагалисяі для сторони обвину-
вачення немає нічого страшного в 
тому, що адвокат буде здійснюва-
ти допит.

За словами Олени Костючен-
ко, важливо також передбачити 
залучення до справи відповідних 
фахівців та експертів з питань, які 
вимагають спеціальних знань.

Також пропонується розшири-

ти гарантії адвокатської діяльно-
сті. Зокрема, мова йде про те, що 
слідчі дії щодо адвоката можуть 
проводитися лише в тому випад-
ку, якщо йому вручено підозра і 
на підставі рішення слідчого судді 
Апеляційного суду.

Пані Олена зазначила, що ще 
однією гарантією, яка закріплена, 
неприпустимість доказів, нада-
них правоохоронними органами, 
якщо вони містять вилучену у ад-
воката адвокатську таємницю.

За словами Олени Костюченко, 
також пропонується ввести забо-
рону на обшук приміщень адвока-
та без вручення підозри, заборона 
на збір інформації про спілкуван-
ня адвоката і його помічників з 
клієнтом, і збереження таємниці 
спілкування між адвокатом і його 
помічником.

Адвокат вказала на необхід-
ність передбачити норму не-
розголошення відомостей пере-
кладачем при роботі в справі з 
іноземним громадянами, а також 
щодо забезпечення безпеки адво-
катів під час здійснення професій-
ної діяльності.

У свою чергу адвокат, Голова 
комітету ААУ з організації та 
маркетингу адвокатську діяль-
ність Любов Ігнатова зупинилася 
на питаннях доступу до професії.

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «ПРО АДВОКАТУРУ 
ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 



15 №6 (23) грудень – березень 2017 р.

У зв’язку з фактичним залу-
ченням мене до діяльності ААУ 
в Секції захисту прав учасників 
сімейних правовідносин в кримі-

нальному проваджені хочу підня-
ти тему дитячої злочинності. Тема 
не нова, але від того не менш важ-
лива. Бо в даному випадку твер-
дження «діти – наше майбутнє» як 
ніде набуває виразних рис.

З відкритих джерел в мережі 
видно, що статистика по дитячій 
злочинності невтішна і постійно 
зростає. Більше того, констатуєть-
ся факт «молодшання» дитячої 
злочинності: на злочини наважу-
ються навіть 11-літні.

В основному це злочини проти 
власності, проти здоров’я та пов’я-
зані з незаконним обігом нарко-
тичних засобів.

Що стає передумовою – питан-
ня відкрите.

Відзначається, зокрема, пога-
ний фінансово-матеріальний стан 
або ж інші проблеми в родинах. 
Зустрічається, навіть, бажання 
самовизначитися.

Не хотілось би справити вра-
ження «диванного експерта», але 
на мою думку, причинами дитячої 
злочинності є недостатнє піклу-
вання дітьми зі сторони держави. 
І це не патерналістські настрої. 
Мене навряд чи можна в цьому за-
підозрити, швидше навпаки.

Мій висновок полягає на досві-
ді захисника – не всі діти-злочин-
ці походять з бідних родин і не у 
кожного є такі проблеми, які мож-
на було б вирішити злочинним 
шляхом.

Але усіх їх об’єднує одне – ви-
кривлене поняття авторитетної 
поведінки і авторитетної людини.

Те що я бачу і чую навколо 
дозволяє мені зробити такий ви-
сновок, що якщо задати питання 
невизначеній кількості людей про 
авторитет, то мало хто з них дасть 
таку характеристику, яка б не опи-
ралася на кримінальний світ або 
не прямо вказувала на нього.

Кримінальна культура на-
скільки «в’їлася» в соціум, що спе-
цифічний кримінальний сленг 
став невід’ємною частиною спіл-
кування. А між підлітками так і 
поготів.

Всі знають яким важливим 
здається в підлітковому віці щоб 
усі тебе вважали «крутим» і шлях 
сили видається самим простим.

Саме тут і криються переду-
мови дитячої злочинності – хтось 
вчиняє злочин бо хоче здаватися 
«крутим», а хтось – бо не може ним 
не здаватися.

ДИТЯЧА ЗЛОЧИННІСТЬ. КРОКИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

Ярослав ЛИСЕНКО

Адвокат, керуючий партнер 
адвокатського об’єднання 
«Адвокатська сім’я Лисенко»

СТАТТЯ

За її словами, доступ до профе-
сії повинні мати тільки магістри, 
особи, досвід роботи яких в області 
права становить не менше 2-х років.

Любов Ігнатова, керівник 
практики трудового права ЮФ 

«Дмитрієва та Партнери», Го-
лова Комітету ААУ з організації  
та маркетингу адвокатської ді-
яльності вказала на те, що необ-
хідно в перехідних положеннях 
нормативного акту визначити 

категорії фахівців, які можуть за 
спрощеною схемою отримати ад-
вокатський досвід, адвокатське 
посвідчення. «Ми розуміємо, що 
зараз буде значний наплив бажаю-
чих отримати адвокатське посвід-
чення», – підкреслила вона.

За її словами, в даному випадку 
мова йде про осіб, досвід яких в об-
ласті права становить не менше 5 
років. Що стосується тих, хто піш-
ли у відставку, або звільнених з по-
сад, суддів і прокурорів, які хочуть 
отримати адвокатське посвідчення 
то вони повинні витримати 3-річ-
ний карантин, перш ніж отримати 
відповідний документ на заняття 
адвокатською діяльністю. Любов 
Ігнатова підкреслила, що такий за-
хід є необхідним з метою попере-
дження корупції в даній сфері. 
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РОБОТА КМА ААУ

Так, безперечно, в першу чергу 
виховувати в людині особистість 
мають батьки, але дуже часто по-
ведінка дітей і батьків є карди-
нально різною, аж до здивування 
останніх.

І тут якраз своє слово має ска-
зати держава. І сказати не тим, хто 
готовий її слухати, сприймати і 
приймати активну участь, а саме 
тим, кому це не здається «крутим». 
Адже часто для підлітків важче 
зробити те, що не хочеш, напри-
клад прийняти участь у спільному 

ніби жартівливому викраденні ав-
томобіля ніж відмовитися і, швид-
ше за все, стати посміховиськом і 
слабаком. І слово це має бути дією. 
І держава для цього володіє до-
статніми ресурсами.

Не в останню чергу впливати 
на формування свідомості підліт-
ків може, зокрема, адвокат. 

Саме це я і бачу своєю діяльніс-
тю в рамках ААУ.

Адже згаданий мною випадок 
жартівливого викрадення автомобі-
ля для покататися вирізнявся ще й 

тим, що учасники не розуміли, що 
взяти авто для покататися і взяти 
авто для грошей – це все незаконне 
заволодіння транспортним засобом.

Тобто, я вважаю, що підліт-
кова аудиторія недостатньо по-
інформована про наслідки від 
тих чи інших дій та про їх ква-
ліфікацію в кримінальному ко-
дексі. І саме інформуванням в 
будь-який із доступних мені спо-
собів я і займусь в рамках секції 
ААУ. Адже поінформований – 
озброєний. 

ВІДБУЛАСЯ ЕКСКУРСІЯ ЧЛЕНІВ КМА ААУ ДО ВССУ 
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 

Якщо театр починається з ві-
шалки, книга починається з обкла-
динки, то будь-який суд починаєть-
ся з відділу прийому громадян. Так і 
у нашому випадку, перше, з чим ми 
ознайомилися, це був відділ при-
йому громадян, в особі заступника 
начальника управління докумен-
тального забезпечення та контр-
олю, начальника відділу прийому 
громадян – пані Сурмачевської Лі-
дії Львівни.

Пані Лідія Львівна розказала про 
організацію роботи відділу, кіль-
кість працівників та ступінь їх за-
вантаженості. В загальних рисах ми 
почули коротку історію створення 
ВССУ та з’ясували, де саме забезпе-
чуються процеси з кримінальних та 
цивільних справ; виявляється, що це 
відбувається за різними адресами. 

Ключовими моментами у робо-
ті відділу прийому громадян є до-
тримання вимог процесуальних ко-

дексів та Законів України «Про 
звернення громадян» і «Про доступ 
до публічної інформації», а що сто-
сується роботи суду – це дотриман-
ня таких принципів як гласність 
і відкритість судового процесу. І 
дійсно, коли ми були на судових за-
сіданнях все було настільки лояль-
но, доброзичливо, доступно й без 
будь-яких зайвих питань відносно 
нашої участі, що хочеться подяку-
вати за достойний рівень виконан-
ня принципів цивільного судочин-
ства, на які натякала Лідія Львівна.

Також учасники екскурсії пого-
ворили з приводу наслідків ліквідації 
ВССУ; з’ясували, як краще подавати 
документи до суду; отримали корис-
ні поради та рекомендації з приводу 
подальшої роботи у ВССУ вже в яко-
сті адвокатів; прослухали приклади з 
практики розгляду касаційних справ 
та які помилки допускають адвокати 
при зверненні до суду.

Суттєвим реформаційним про-
ривом у роботі даного відділу стало 
відкриття електронної приймальні, 
через яку можна подати запит або 
записатися на прийом до посадової 
особи, адже все-таки, майбутнє за 
електронним судом: це і практично, 
і економно.

Отже, зустріч та бесіда з пані 
Лідією була цікавою та жвавою, 
та, на жаль, ми мали обмежений 
час, попереду в нас ще було за-
плановано відвідування музею 
ВССУ та судових засідань, з мож-
ливістю стати слухачами судових 
процесів з цивільних справ на де-
який час. 

Так екскурс в історію суду здійс-
нив заступник керівника апарату 
суду, доктор юридичних наук Ва-
лентин Сердюк. 

Після знайомства з музеєм суду 
учасники екскурсії відвідали судо-
ві засідання у цивільних справах, 
які слухалися колегіями у складі 5 
суддів і стали спостерігачами кіль-
кох цікавих та непростих судових 
справ.

У цілому, знайомство з ВССУ 
пройшло на позитивній та добро-
зичливій ноті, учасники без сумні-
ву залишилися задоволеними, тому 
чекаємо на нові зустрічі!

Клуб майбутніх адвокатів ААУ 
дякує усім суддям та працівникам 
апарату ВССУ, які приймали участь 
в організації даної екскурсії. 
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26 листопада 2016 року відбув-
ся майстер-клас на тему: «Між-
народні стандарти ювенального 
кримінального провадження та їх 
реалізація у законодавстві Украї-
ни», який організований Комітетом 
сімейного права ААУ, кафедрою 
кримінального процесу та кримі-
налістики, Українським католиць-
ким Університетом, Центром сімей-
но-правових досліджень.

Робота заходу розпочалася з 
вітального слова модератора май-
стер-класу – Ольги Поєдинок, ад-
воката, к.ю.н., докторанта кафедри 
міжнародного права Інституту між-
народних відносин Київського уні-
верситету ім. Т. Шевченка, голови 
Секції міжнародного сімейного пра-
ва та члена Ради Комітету сімейного 
права Асоціації адвокатів України, 
члена Правління ГО «Центр сімей-
но-правових досліджень».

Після цього виступила Марта 
Шевчук, адвокат, к.ю.н., асистент 
кафедри кримінального процесу та 
криміналістики Львівського націо-
нального університету імені Івана 
Франка, голова Секції захисту прав 
суб’єктів сімейних правовідносин у 
кримінальному провадженні, яка 
привітала усіх учасників заходу та 
запросила до участі у подальших за-
ходах; розповіла про план розвитку 
новоствореної Секції захисту прав 
учасників сімейних правовідносин 
у кримінальному провадженні, яка 
діє в структурі Комітету сімейного 
права ААУ, та про проблеми, над 

якими працюватиме дана Секція, 
зокрема, над проблемами насиль-
ства у сім’ї, представництва дитини 
як суб’єкта кримінального прова-
дження та проблемами криміналь-
них правопорушень дорослих 
щодо дитини; а також запросила 
всіх охочих долучатися до роботи 
новоствореної Секції.

Від імені організаторів виступив 
представник УКУ Тарас Цимбрів-
ський, к.ю.н., доцент кафедри тео-
рії права та прав людини УКУ.

Лектором-доповідачем на да-
ному заході була Уляна Ковна, 
адвокат, к.ю.н., доцент кафедри 
кримінального процесу та криміна-
лістики Львівського національного 
університету ім. І. Франка. 

Попри задекларовані в «Кон-
цепції розвитку кримінальною юс-
тиції щодо неповнолітніх в Україні» 
прагнення, на сьогодні політика на-
шої держави щодо неповнолітніх, 
які конфліктують із законом, й досі 
залишається переважно каральною 
і суперечить профілактичній та ре-
абілітаційній меті Концепції. 

Майстер-клас покликаний озна-
йомити учасників з інститутом юве-
нальної юстиції, проаналізувавши 
його функції та моделі розвитку. До-
сліджено історичні шляхи і підходи у 
багатьох країнах світу щодо подолан-
ня проблем підліткової злочинності.

Окремим блоком розглянуто пи-
тання кримінального провадження 
щодо неповнолітніх в контексті між-

народно-правових стандартів їх за-
стосування у практичній діяльності 
адвокатів. Зокрема, проаналізовано 
загальні особливості провадження, 
обговорено особливості досудового 
розслідування та судового розгляду.

Ознайомлено з основними захо-
дами проекту Реформування сис-
теми кримінальної юстиції щодо 
неповнолітніх в Україні. Значну 
увагу зосереджено на моделях впро-
вадження ЮЮ в Україні та їх зміс-
товному наповнені, проаналізовано 
Методики оцінювання та супрово-
ду неповнолітніх правопорушників 
— які використовуються органами 
пробації, що вже функціонують в 
п’яти містах України, та допомага-
ють визначити реабілітаційні по-
треби неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов’язаних з позбав-
ленням волі.

Учасники майстер-класу високо 
оцінили професійний рівень допові-
дача Уляни Ковни, якість її презен-
тацій та інформаційну насиченість 
заходу в цілому. Серед іншого, було 
відмічено вдале поєднання теорети-
ко-наукового та практичного підхо-
дів до тем, винесених на обговорення. 

Велика подяка модератору Оль-
зі Поєдинок та представнику УКУ 
Тарасу Цимбрівському, які взяли 
безпосередню участь в організації 
та роботі заходу. У свою чергу, ор-
ганізатори вдячні всім учасникам за 
інтерес до заходу та активну участь 
у дискусії. 

ВІДБУВСЯ МАЙСТЕР-КЛАС «МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 
ЮВЕНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ»
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ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Рішенням Правління ААУ від 24.11.2016 року, Якуба Галина Олександрівна 
була призначена Головою Чернігівського відділення ВГО «Асоціації адвокатів 
України». 

Якуба Галина Олександрівна
Вищу освіту за спеціальність «правознавство» (диплом з «відзнакою») отри-

мала в Українсько-Російському інституті філіалі Московського відкритого дер-
жавного університету в 2006 році.

Трудову діяльність почала на посаді юриста підприємства в 2005 році.
18.10.2007 року отримала свідоцтво на право заняття адвокатською діяльніс-

тю, та з даного часу здійснює активну адвокатську практику.
На конференції адвокатів Чернігівської області 18 вересня 2013 року було 

обрано до складу Ради адвокатів Чернігівської області, в цей же день на засі-
данні Ради обрано секретарем Ради адвокатів Чернігівської області.

На конференції адвокатів Чернігівської області 30 січня 2016 року було обра-
но головою Ради адвокатів Чернігівської області, дану посаду займає і по теперішній час.

Нагороджена:
1. 26 листопада 2010 року подякою Союзу юристів України;
2. 17 лютого 2011 грамотою Союзу юристів України;
3. червні 2014 року подякою голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Вітаємо пані Галину з призначенням та бажаємо успіхів у втіленні амбітних планів у роботі!

ПРИЗНАЧЕННЯ ААУ

Євгена Проніна, керуючого партнера ЮК «Пронін і партнери» було призна-
чено президентом Клубу майбутніх адвокатів ААУ.

Пронін Євген Ігорович
Навчався в юридичному коледжі імені П’єра Де Прожа Сорбонського уні-

верситету в місті Лімож, департамент Лімузен, Франція, де отримав сертифікат 
про закінчення коледжу.

Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
на юридичному факультеті за спеціальністю правознавство, де отримав диплом 
бакалавра (спеціалізація – суд, адвокатура, прокуратура, нотаріат).

Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 
на юридичному факультеті за спеціальністю правознавство, де отримав диплом 
спеціаліста (спеціалізація – суд, адвокатура, прокуратура, нотаріат). 

Працював юрисконсультом в ТОВ «Гончаров та партнери»та згодом керів-
ником судового департаменту.

Працював керівником судового департаменту в Адвокатському об’єднанні України.
З серпня 2013 р. по теперішній час працюю директором та керуючим партнером в ТОВ «ЮК «Пронін та 

партнери».
По теперішній час працюю співкоординатором юридичного департаменту ГО «Роби більше», координато-

ром юридичного департаменту ГО «Новий Донбас».
В 2015 році став засновником курсу «Правничої майстерності» на базі КНУ ім. Т. Шевченка. Також працюю 

заступником голови дисциплінарної комісії Національного антидопінгового центру.
З листопада 2016 року по теперішній час призначений головою тимчасової комісії з питань протидії непра-

вомірних легкоатлетичних заходів та членом комісії юридичних проваджень Федерації легкої атлетики України. 
В 2016 році став лауреатом премії «Найкращий молодий юрист України», організованої радою молодих юрис-

тів при Міністерстві юстиції України. 

Вітаємо пана Євгена з призначенням та бажаємо успіхів у втіленні амбітних планів щодо роботи КМА!
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Асоціація адвокатів України з приємністю повідомляє, що рішенням Прав-
ління ААУ від 27 жовтня 2016 року, адвоката Черних Олександра призначено 
Головою Комітету ААУ з фінансового права.

Олександр Черних 
У 2002 році з відзнакою закінчив Господарсько-правовий факультет Націо-

нальної юридичної Академії України ім. Ярослава Мудрого.
У галузі фінансового права почав працювати з 2002 року в ПАТ «УКРСИ-

БАНК».
Адвокат з 2004 року. Член Полтавської обласної колегії адвокатів.
Має досвід надання правової допомоги банківським установам, страховим 

компаніям, кредитним установам. 
Має досвід роботи в галузі фінансового права понад 15 років.

Вітаємо пана Олександра з призначенням та бажаємо успіхів у втіленні ам-
бітних планів щодо роботи Комітету! 

27 жовтня 2016 року Людмила Гриценко призначена керівником Черкасько-
го осередку Клубу майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України.

Людмила Гриценко 
Серед першочергових завдань новопризначеним керівником визначено під-

писання Меморандуму про співпрацю ААУ з Черкаським філіалом Одеської 
юридичної академії, коледжем економіки і права та Східноєвропейським уні-
верситетом.

Вітаємо пані Людмилу з призначенням та бажаємо успіхів у втіленні амбіт-
них планів щодо розвитку Черкаського осередку Клубу майбутніх адвокатів!

Асоціація адвокатів України вітає Артура Резніка, адвоката, керуючого 
партнера ЮК «Артур Резнік та партнери», члена Правління ААУ з обранням 
до складу Громадської ради при Державній фіскальній службі України (Наказ 
ДФС 03.11.2016 № 908).

Артур Рєзнік
У минулому був співкерівником Податкового комітету ААУ, і нас сьогодні, 

після обрання до складу Правління, продовжує брати активну участь у заходах 
організованих комітетом. Метою участі Артура у  ГР при ДФС України є погли-
блення співпраці ААУ та Ради, організація спільних заходів, залучення адвока-
тів до процесів формування податкової політики. 

Всім бажаючим долучитися до роботи у Громадській раді при ДФС України, 
пропонуємо надсилати свої пропозиції, коментарі, зауваження  на електронну 
адресу: info@uaa.org.ua.

Асоціація адвокатів України запрошує всіх бажаючих 
долучитися до роботи комітетів ААУ. 
Більш детальна інформація щодо діяльності комітетів, 
презентації, плани та звіти за посиланням: 
http://www.uaa.org.ua/about/komitety/
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СТАТТЯ

Права адвокатів – реальність або 
мрія, декларация або дієвий меха-
нізм? Однозначної відповіді нема. 
Нема доти, доки з нормами ЗУ «Про 
адвокатуру та адвокатську діяль-
ність» не буде взаємно кореспонду-
ватися інше законодавство. Напри-
клад, те, що регулює інформаційні 
правовідносини. Сьогодні адвокат, 
як запитувач інформації, має «де 
факто» тіж права, що й громадянин. 
Ненадання інформації на адвокат-
ський запит буде мати місце доти, 
доки адвокатам не буде надано пра-
во на отримання інформації з об-
меженим доступом. Такої саме, яку 
мають запитувати та отримувати 
правоохоронні органи. Інша «інфа» 
нам просто не потрібна – громадя-
нин її може отримати самотужки. 
Якщо держава декларує прагнення 
до рівності прав обвинувачення та 
захисту, що є фундаментом справж-
ньої змагальності, вона мусить за-

«ЩЕ РАЗ ПРО ПРАВА АДВОКАТІВ…»
конодавчо забезпечити наявність 
рівного по ефективності «інстру-
ментарію» по збору доказів. Чому 
адвокатам не надають такі права? 
Думаю, мають сумнів у їх доброчес-
ності. Мабуть тому, що незавжди та 
не всі адвокати добросовісно та по-
рядно виконують свої професійні 
обов’язки. Але те ж можна сказати і 
про інших «братів по юридичному 
цеху». Проте, адвокатура привертає 
більш прискіпливу увагу держави, 
оскільки вона – остання межа між 
людиною та «беспределом» (в тому 
числі з боку держави), який в рево-
люційні часи глобалізується. Навіть 
право адвоката на життя ніхто не 
може гарантувати, якщо він пов’яза-
ний обов’язком захисту людини, яка 
політично «проклята». Останні по-
дії з адвокатами тому приклад. Не-
залежна адвокатура може існувати і 
бути потрібною лише у по-справж-
ньому незалежній державі, якою 
може бути лише економічно міцна 
держава, здатна мати свою політи-
ку – зовнішню та внутрішню, а не 
виконувати вказівки зовні. В своє-
му розвитку адвокатура йде пліч о 
пліч з суспільством, а суспільство – з 
державою. Складнощі у державі – 
складнощі у суспільстві, а тому – у 
адвокатурі. Вона – дзеркало суспіль-
ства. Доти, доки ми не навчимося 
«панорамному» баченню дійсності, 
наші балачки про «стратегію роз-
витку», незалежну адвокатуру та 
професійні права будуть нагадува-
ти дитячу гру з зав’язаними очима у 
«бабу-куцу». Ми будемо топтатися 
на місці, роблячи багато галасу, але 
руху уперед не буде.

Ставлення держави до адвока-
тури яскраво ілюструє норма КПК, 
де захисник та підозрюваний мають 
одни й ті самі права. Залишилося 
тільки надати адвокату право «від-
сидіти» за свого підзахисного.

Чому нам, адвокатам, практич-
но завжди, не вистачає прав? Чому 
ми роками скаржимося на те, що 
«нас ущемляют»? З одного боку ми 
маємо рацію, стверджуючи таке. 
Ніколи держава не надасть нам у 
повному обсязі таких саме прав, 

як обвинуваченню, тому що ми – 
інституція недержавна. Як може 
ставитися держава до недержавної 
інституції? Відповідь у прислів’ї: 
«Своя рубашка ближе к телу». Ми 
– недержавні та самоврядні – до 
«тіла» держави зовсім , м’яко кажу-
чи, не є близькими. Принаймні, об-
винувачення – набагато ближче, на 
те воно й «державне». Але завжди 
виникає питання: якщо ми, адвока-
ти, захищаємо суб’єктивний інтерес 
осіб (фізичних та юридичних), то 
державне обвинувачення мусить по 
іншому ставитися до своїх завдань. 
Воно, по великому рахунку, мусить 
встановлювати істину, оскільки за-
конність – один з «китів», на якому 
воно повинно триматися. Доречі, 
додержання законності – це також 
одне з завдань державного обви-
нувачення, навіть ст.3 ч.1 п.3 КПК 
України визначає, що державне 
обвинувачення – процесуальна ді-
яльність прокурора, що полягає у 
доведенні перед судом обвинува-
чення з метою забезпечення кримі-
нальної відповідальності особи, яка 
в ч и н и л а кримінальне право-
порушення. Ключове слово тут – 
вчинила! І це витікає з презумпції 
невинуватості. Так чому ж часто 
трапляється так, що обвинувачен-
ня прагне будь якою ціною «ви-
тягти за вуха» досить сумнівні та 
безпідставні обвинувальні акти і 
змусити суд винести обвинуваль-
ний вирок щодо особи, невину-
ватість якої є очевидною або ви-
нуватість якої не доведено? Чому 
по законних виправдувальних ви-
роках державні обвинувачі впер-
то подають апеляції, замість того, 
щоб відмовитися від обвинувачен-
ня до постановлення вироку? Ми 
можемо скільки завгодно міняти 
законодавство, вдосконалювати та 
реформувати його, але доки за-
лишаються старі підходи, старий 
менталітет та стара правова куль-
тура, а точніше її відсутність, нічо-
го не зрушиться з місця.

З другого боку, коли адвокати 
скаржаться на недостатність прав, 
виникає питання: а чи в повно-

Інна МОКІНА

Голова Херсонського 
відділення Асоціації адвокатів 
України, Голова Ради адвокатів 
Херсонської області, Голова 
адвокатського об’єднання 
«Херсонська колегія адвокатів»
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ПАРТНЕРИ ААУ

му обсязі використовуємо ми свої 
права, надані нам КПК 2012 року? 
Давайте, будемо відвертими і ска-
жемо – н і. Чи є чисельною прак-
тика самостійних звернень адво-
катів до експертів згідно ст. 242 
КПК України; до слідчих суддів 
для вирішення питань, які ми з їх-
ньою допомогою можемо виріши-
ти? Давайте порівняємо – обвину-

вачення теж мусить звертатися до 
слідчого судді, але робить це наба-
гато активніше. Чому? Тому що є 
строки, процесуальний керівник 
та інші «важелі впливу». А у нас? 
Крім власної «правосвідомості» та 
клієнта, який частіше за все в цьо-
му мало розуміє, – жодного. Про-
стіше за все розказати клієнтові, 
що адвокатура «в загоні», «немає 

прав» та інші жалюгідні меседжі, в 
тому числі «з бабусиної скриньки» 
накшталт такого: «Питання можна 
вирішити, але це дуже багато кош-
туватиме...» Складніше – зібратися 
«до купи» та «віджати» з закону по 
максимуму. І тоді насправді ста-
не зрозуміло, що не такі вже ми й 
«безпорадні».

Бажаю всім нам успіху! 

ВІДБУВСЯ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР КЛАСИЧНИХ 
СУДОВИХ ДЕБАТІВ ІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА НА ЧЕСТЬ 

ПРОФЕСОРА СТАНІСЛАВА СЕРГІЙОВИЧА ЯЦЕНКА
27 та 28 жовтня 2016 року на 

базі юридичного факультету Київ-
ського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка за спри-
яння юридичної компанії FCLEX 
та ААУ відбувся Другий всеукра-
їнський турнір класичних су-
дових дебатів із кримінального 
права на честь професора Станіс-
лава Сергійовича Яценка.

Захід присвячений 80-річчю з 
дня народження відомого вчено-
го-правознавця, колишнього суд-
ді Конституційного Суду України, 
професора Станіслава Сергійови-
ча Яценка.

Тематикою турніру були про-
блемні питання узгодження на-
ціонального кримінального та 
кримінально-процесуального зако-
нодавства із Римським статутом та 
іншими міжнародно-правовими ак-
тами, а також особливості норматив-
но-теоретичного змісту положень 
статті 5(1)(f) Конвенції про захист 
прав людини і основоположних сво-
бод та статті 4(1) Протоколу №7 до 
неї тощо.

Загальний призовий фонд 
турніру, з урахуванням як ко-
мандних, так і індивідуальних 
досягнень учасників, становив 
20 000 гривень.

Під час усного етапу, в якому за 
результатами відбору брали участь 
12 найкращих команд з усієї Укра-
їни, учасники змагалися між собою 
у форматі модельних судових за-
сідань Європейського суду з прав 

людини.
У перший день турніру (27 

жовтня) було зіграно три відбіркові 
раунди між цими командами, які 
по черзі виконували ролі заявника, 
уряду та третьої особи.

За підсумками відбіркових ра-
ундів та враховуючи оцінки ко-
манд за письмовий етап, обрано 8 
найкращих: Ad rem (Київ), Феміда 
(Київ), Юридична громада (Харків), 
Свідки Рішельє (Одеса), Закон і По-
рядок (Харків), Deus vult (Одеса), 
Юрістотель (Київ), Галицькі леви 
(Львів). Ці команди змагалися на 
другий день турніру (28 жовтня) в 
етапі плей-офф за перше місце.

Після напружених раундів у 
плей-офф (чвертьфінали, півфі-
нали та фінал) «п’єдестал» вигля-
дає таким чином:

Третє місце (півфіналісти тур-
ніру) посіли команди «Юридична 
громада» (Миславський Інокентій, 
Лепешко Ярослав, Бєлих Ярослав) та 
«Свідки Рішельє» (Музика Вікто-
рія, Столбова Марія).

Друге місце (фіналісти турні-
ру) посіла команда «Юрістотель» 
(Антонюк Микола, Дурова Окса-
на, Ніколов Дмитро), отримавши 
грошове заохочення від генераль-
ного спонсору турніру – юридич-
ної компанії FCLEX – у розмірі 
5 000 гривень.

Перше місце (переможці тур-
ніру) завоювала харківська коман-
да «Закон і Порядок» (Туваклієва 
Мадіна, Ходарєва Віолета). Окрім 

цінних подарунків, кубку та серти-
фікатів, їм було вручене грошове за-
охочення (головний приз турніру) у 
розмірі 10 000 гривень.

Окрім цього, за результатами 
оцінювання ораторських здібнос-
тей усіх учасників турніру окремо 
(індивідуальний конкурс) визначе-
но найкращого промовця турніру 
– Музику Вікторію (команда «Свід-
ки Рішельє», Одеса), яка заслужено 
отримала грошове заохочення у 
розмірі 3 000 гривень, а також сер-
тифікат на безкоштовну участь у 
V Зимовому форумі ААУ з кримі-
нального права та процесу.

Наймолодший учасник турніру –  
Миславський Інокентій – був на-
городжений заохочувальним при-
зом – річною підпискою на газету 
«Юридична практика». 

Також, юридична компанія 
FCLEX нагородила команду «Свід-
ки Рішельє» спеціальним грошовим 
призом від головного спонсору тур-
ніру у розмірі 2 000 гривень.

Організаційний комітет вислов-
лює щиру подяку суддям турніру, 
серед яких: Шапченко С.Д. (Го-
ловний суддя турніру, професор 
кафедри кримінального права та 
кримінології ЮФ КНУ ім. Т.Шев-
ченка), Куцевич М.П. (заступник 
декана ЮФ КНУ ім. Т.Шевченка), 
Берзін П.С. (професор кафедри кри-
мінального права та кримінології 
ЮФ КНУ ім. Т.Шевченка) Задоя 
К.П., Давидович І.І., Усатий Г.О. 
(доценти кафедри кримінального 
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права та кримінології ЮФ КНУ 
ім. Т. Шевченка), Цуркан М.І.  
(професор кафедри адміні-
стративного права ЮФ КНУ 
ім. Т. Шевченка), Айдинян А.В. 
(к.ю.н.), Сорока О.О.(к.ю.н.), Зенова 
М.В. (к.ю.н.), Богданович А.І., Тер-
тична А.А. (аспіранти ЮФ КНУ ім. 
Т. Шевченка), а також запрошені 
гості – Маліневський О.М. (парт-
нер ЮК «FCLEX»), Козачина С.С. 
(начальник 6 відділу Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури 
ГПУ), Касьян А.О. (заступник на-

чальника 6 відділу САП ГПУ), Бірса 
О.В. (суддя Дніпровського районного 
суду м.Києва), Микитенко А. (юрист 
Global Rights Compliance), Сенато-
рова О.В. (доцент кафедри міжна-
родного права НЮУ  ім. Я. Мудрого), 
Татієв І.О. (заступник голови ко-
мітету з питань юридичної освіти 
Асоціації адвокатів України), Краг-
левич В.В.(партнер ЮК «FCLEX»), 
Лабунська А.В. (народний депутат 
України V, VI, VII скликань), Ярошен-
ко О.Д. (помічник судді ВССУ Крав-
ченка С.), Нечаєва К. (Представник 

Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста), Кориневич А.О.(асистент 
кафедри міжнародного права ІМВ 
КНУ ім.Т.Шевченка) та ін.

Велике спасибі організаторам та 
бейліфам Другого всеукраїнсько-
го турніру всеукраїнських судових 
дебатів із кримінального права на 
честь професора Станіслава Сер-
гійовича Яценка, зокрема Найман 
Наталії, Горобець Олені, Кислому 
Роману, Горбунову Андрію, Горо-
венку Сергію, Хоменко Дар’ї, Єфи-
мовичу Дмитру. 

І ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ІЗ СУДОВИХ ДЕБАТІВ 
З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА. ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ

На базі юридичного факульте-
ту Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, 
21-22 листопада 2016 року вперше 
пройшов І Всеукраїнський турнір 
із судових дебатів з екологічного 
права. Турнір був присвячений ак-
туальній проблематиці у галузі еко-
логічного права.

Ініціатором проведення Турні-
ру із судових дебатів виступила ка-
федра екологічного права юридич-
ного факультету КНУ імені Тараса 
Шевченка, зокрема її представник 
Ольга Сушик (к.ю.н., доцент). За 
підтримки Департаменту Націо-
нальних судових дебатів, Дебат клу-
бу юридичного факультету.

Партнерами заходу виступи-
ли Асоціація адвокатів України, 
компанія RSP International та ПФ 
«Софія».

На відкритті Турніру виступили 
заступник декана ЮФ КНУ Куце-
вич Максим Петрович, завідувач 
кафедри екологічного права ЮФ 

КНУ Краснова Марія Василівна, го-
лова Асоціації адвокатів України 
Олег Рачук та директор офісу RSP 
International в Україні (а також до-
цент кафедри екологічного права 
ЮФ КНУ) Андрій Євстігнєєв.

До участі у Турнірі було зареє-
стровано 27 команд, в усних раундах 
Турніру виступали 16 команд. Ко-
манди представляли юридичні та 
правничі факультети Національно-
го університету «Одеська юридич-
на академія», Київського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, 
Донецького національного універ-
ситету ім. В. Стуса, Національно-
го юридичного університету ім. Я. 
Мудрого, Національного універ-
ситету «Києво-Могилянська акаде-
мія», Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича, 
Академії адвокатури України, Наці-
онального університету біоресурсів 
і природокористування України, 
юридичного інституту Прикарпат-
ського національного університету 

ім.В.Стефаника, Донецького юри-
дичного інституту МВС України, 
Східноєвропейського національно-
го університету імені Лесі Українки.

Зважаючи на те, що кількість 
учасників складала майже 50 осіб, 
усні раунди Турніру проходили ці-
каво і динамічно.

Суддями Турніру були як нау-
ковці, так і шановані юристи-прак-
тики. 

Як судді так і учасники Турніру 
відзначили високий рівень його ор-
ганізації, формат проведення усних 
раундів, а також актуальність тема-
тики дебатів. Судді були приємно 
вражені рівнем підготовки та ора-
торськими здібностями команд.

Третє місце за результатами 
Турніру обійняла команда Христи-
ни Іваницької, Богдана Новика, Ві-
ктора Грабовського (Юридичний 
факультет КНУ імені Тараса Шев-
ченка).

Гідно пройшовши чвертьфінал, 
півфінал, у фінальному двобої зі-

ПАРТНЕРИ ААУ



йшлись команди Дениса Германа, 
Алли Ербелідзе (Юридичного фа-
культет КНУ імені Тараса Шевчен-
ка) та Інокентія Миславського, Єго-
ра Кононенко (Інститут підготовки 
кадрів для органів юстицї України, 
Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого).

За одноголосним рішенням суд-
дівської колегії перемогу було від-
дано команді Інституту підготовки 
кадрів для органів юстицї України, 
Національний юридичний універ-
ситет імені Ярослава Мудрого.

Також, були назначені додат-
кові нагороди за найкращій мемо-

рандум (переможці – команди Фа-
культету цивільної та господарської 
юстиції НУ ОЮА та Юридичний 
факультет КНУ імені Тараса Шев-
ченка) та найкращу промову, яку 
отримали команди юридичного 
факультету КНУ імені Тараса Шев-
ченка. 

Судді подякували організато-
рам за проведений захід та відзна-
чили рівень підготовки учасників 
до усних раундів.

Допомогли в організації студен-
ти-магістри спеціалізації «Екологіч-
не та природо ресурсне право» та 
студенти-бакалаври 3 курсу.

Окрему подяку організатори ви-
словлюють адміністрації юридич-
ного факультету, зокрема заступ-
нику декана з міжнародних зв’язків 
О. Отрадновій, а також А.Петренку 
за допомогу в організації Турніру.

Із завершенням I Всеукраїнсько-
го турніру із судових дебатів із еко-
логічного права Департамент Наці-
ональних судових дебатів анонсує 
проведення вже цієї весни VІIІ Все-
українського турніру із класичних 
судових дебатів із земельного права, 
а також організацію заходу нового 
формату – турніру із судових деба-
тів із корпоративного права. 
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У рамках виконання Плану дій 
щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для Укра-
їни 13 травня 2014 р. Верховна Рада 
України ухвалила Закон № 1261-VII 
«Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України у сфері дер-
жавної антикорупційної політики 
у зв’язку з виконанням Плану дій 
щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для Украї-
ни» (далі — Закон № 1261-VII). Цим 
законодавчим актом було викладено 
в новій редакції пункти 3, 4 примітки 
ст. 364 Кримінального кодексу Укра-
їни (далі — КК), в яких містяться 
нормативні дефініції традиційних 
для складів злочинів у сфері службо-
вої діяльності ознак — «істотна шко-
да» та «тяжкі наслідки». 

До набрання чинності Законом 
№ 1261-VII ознаки «істотна шкода» 
та «тяжкі наслідки» у складах злочи-
нів, передбачених статтями 364-367 
КК, традиційно розумілись як такі, 
що охоплюють і суспільно небезпеч-
ні наслідки у вигляді майнової шко-
ди, і наслідки у вигляді шкоди не-
майнової. Таку можливість обумовив 

сам законодавець, вживаючи в пунк-
тах 3, 4 примітки ст. 364 КК форму-
лювання «якщо [істотна шкода (тяж-
кі наслідки)] полягали (полягають) 
у заподіянні матеріальних збитків». 
Сполучник «якщо» прямо вказував 
на можливість заподіяння істотної 
шкоди чи тяжких наслідків у ви-
гляді, відмінному від матеріальних 
збитків. Правозастосовна практика 
при цьому традиційно допускала, 
що в останньому випадку суспільно 
небезпечні наслідки можуть мати 
нематеріальний (немайновий) ха-
рактер. Зокрема, в абз. 3 п. 6 постано-
ви Пленуму Верховного Суду Укра-
їни від 26 грудня 2003 р. № 15 «Про 
судову практику у справах про пе-
ревищення влади або службових по-
вноважень» (далі — постанова № 15) 
зазначалось: «Якщо шкода полягає 
у заподіянні суспільно небезпечних 
наслідків нематеріального характе-
ру, питання про її істотність вирі-
шується з урахуванням конкретних 
обставин справи. Зокрема, істотною 
шкодою можуть визнаватися пору-
шення охоронюваних Конституцією 
України чи іншими законами прав 

ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВСУ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ДІЇ 
ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА 

ЗМІСТУ ОЗНАК «ШКОДА» ТА «ТЯЖКІ НАСЛІДКИ»  
у складах злочинів, передбачених статтями 364, 3641, 365, 3652, 367 

КК України, та дії Закону №12-61-VII від 13 травня 2014 року в 
часі, викладені у його рішенні №5-99кс16 від 27 жовтня 2016 року

Петро Андрушко

Завідуючий кафедрою кримі-
нального права та кримінології 
юридичного факультету 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка, професор
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та свобод людини і громадянина 
(право на свободу й особисту не-
доторканність та недоторканність 
житла, виборчі, трудові, житлові 
права тощо), підрив авторитету та 
престижу органів державної влади 
чи органів місцевого самоврядуван-
ня, порушення громадської безпеки 
та громадського порядку, створення 
обстановки й умов, що утруднюють 
виконання підприємством, устано-
вою, організацією своїх функцій, 
приховування злочинів». 

Із набранням чинності Законом 
№ 1261VII пункти 3, 4 примітки ст. 
364 КК зазнали змін. Так, законода-
вець вже не використовує у норма-
тивних дефініціях ознак «істотна 
шкода» та «тяжкі наслідки» сполуч-
ник «якщо». Однак ця законодавча 
новела одержала неоднозначну оцін-
ку як в доктрині кримінального пра-
ва України, так і в правозасто-совній 
практиці, зокрема, з цього питання 
сформувалось три основні підходи 
(концепції): 

1) «буквальний» підхід — пункти 
3, 4 примітки ст. 364 КК справді зазнали 
змін і чинні редакції цих положень нині 
охоплюють виключно майнову шкоду;

2) «консервативний» підхід — 
пункти 3, 4 примітки ст. 364 КК на-
справді не зазнали змін і чинні редакції 
цих положень охоплюють як майнову, 
так і немайнову шкоду;

3) «компромісний» підхід — пунк-
ти 3, 4 примітки ст. 364 КК справді за-
знали змін і чинні редакції цих положень 
охоплюють майнову шкоду, а також 
прояви немайнової шкоди, які можуть 
одержати майнове відшкодування (гро-
шову оцінку).

Прихильники «консервативно-
го» підходу вважають, що шкодою 
у зазначених статтях КК, як і до вне-
сення змін до пунктів 3,4 до Приміт-
ки до ст.364 КК, мають визнаватись 
наслідки (шкода) як матеріального, 
так і нематеріального характеру. 
Зокрема, суддя Верховного Суду 
України С.М. Вус у окремій думці 
до рішення Судової палати у кри-
мінальній справі щодо Мельникова 
Дмитра Олександровича, Скокіна 
Віталія Юрійовича, Філатова Павла 
Федоровича, Дубенка Сергія Воло-
димировича від 27 жовтня 2016 року 

№5-99кс/16, констатує, що дійсно, 
з прийняттям Закону України від 
13 травня 2014 року «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
у сфері виконання державної ан-
тикорупційної політики у зв’язку із 
виконанням плану дій щодо лібера-
лізації Європейським союзом візо-
вого режиму для України» пункт 3 
примітки до статті 364 (і ряду інших 
статей розділу XII «Злочини у сфері 
службової діяльності та професійної 
діяльності, пов’язаної із наданням 
публічних послуг») було змінено, 
змістом яких (змін) стало викладен-
ня пункту 3 примітки до статті 364 
КК у новій редакції без слів «...якщо 
вона полягає у завданні матеріаль-
них збитків», які були у попередніх 
редакціях пункту 3 примітки до 
статті 364 КК, та що таким чином, 
виключення законодавцем із тексту 
примітки застереження щодо вар-
тісного обчислення розміру істотної 
шкоди дало підстави суддям вважа-
ти, що із прийняттям даного закону 
відбулася часткова декриміналізація 
відповідних діянь.

С.М. Вус відмічає, що: зміна при-
мітки до статті 364 КК відбулася без 
зміни диспозиції самої статті 364 
КК, тобто, попри зміни примітки до 
статті 364 КК, незмінним залишився 
об´єкт кримінально-правової охоро-
ни відповідних суспільних відносин 
– суспільні відносини, пов´язані із 
законним, в межах наданих повнова-
жень, здійсненням відповідною осо-
бою своїх службових повноважень. 
Незмінними залишилися й умови на-
стання кримінальної відповідально-
сті – завдання істотної шкоди охоро-
нюваним законом правам, свободам 
та інтересам окремих громадян або 
державним чи громадським інтере-
сам, або інтересам юридичних осіб.

На підставі цього С.М. Вус ро-
бить висновок, що:

1) оскільки інше не зазначено в 
самій диспозиції статті, а примітка 
до статті не може змінювати зміст са-
мої статті – то немає жодних підстав 
звужувати об’єкт кримінально-пра-
вової охорони лише до матеріальних 
аспектів. Адже, шкода може завдава-
тися й тим правам і свободам, які самі 
по собі не мають вартісного виразу. 

Пункт 3 примітки розкриває ознаки 
істотної шкоди лише в вартісному 
виразі, однак ним не визначено обся-
гу прав, свобод чи законних інтере-
сів, які можуть мати саме вартісний 
(кількісний) вираз (еквівалент);

2) крім того, примітка до тієї чи 
іншої статті КК існує не сама по собі. 
Її функція полягає у розкритті тих чи 
інших ознак диспозиції статті, якщо 
це з позиції юридичної техніки не 
варто робити у самій диспозиції стат-
ті. Водночас, розкриття таких ознак 
диспозиції у примітках не повинно 
входити у суперечність із положен-
нями Загальної частини КК, зокрема, 
щодо визначення завдань Кримі-
нального кодексу України. Наведе-
не стосується й питань тлумачення 
норм закону про кримінальну відпо-
відальність. Таке тлумачення повин-
но також відбуватися комплексно й 
включати в себе не тільки питання 
власне, кримінальної відповідально-
сті, але й питання кримінально-пра-
вової охорони суспільних відносин 
(об’єктів) з позицій завдання Кримі-
нального кодексу України;

3) Верховний Суд України, пе-
реглядаючи судові рішення у справі 
№ 5-1 кс 11 підкреслив, що норми 
Особливої частини КК України ма-
ють базуватися на нормах Загальної 
частини КК України. Отже, спи-
раючись на постанову Верховного 
Суду України, слід констатувати, 
що Кримінальний кодекс України з 
його певним структурним поділом 
слід розглядати як цілісний коди-
фікований нормативний акт, а не 
як окремі частини, між якими існує 
суто формальний зв’язок. В остан-
ньому випадку відбувається не тіль-
ки штучний розрив між Загальною 
й Особливою частиною КК, а й ство-
рюється ситуація, коли кримінальне 
переслідування особи чи відмова від 
такого переслідування набувають 
суто самостійного характеру, без 
врахування, власне, завдань КК і без 
врахування відповідних, наведених 
вище, конституційних приписів;

4) орієнтація на лише кількіс-
ний (вартісний) показник виміру 
істотної шкоди, заподіяної злочина-
ми, передбаченими статями 364, 365 
КК, призводить до принаймні двох 
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різних підходів у правозастосуван-
ні, один з яких власне й полягає в 
формальному підході до визначення 
шкоди як істотної лише за вартісним 
показником;

5) однак, враховуючи позицію, 
викладену в розділі І, пункт 3 при-
мітки до статті 364 КК не тільки не 
розкриває відповідних ознак злочи-
ну, передбаченого цією статтею, а й 
входить у протиріччя із самою дис-
позицією статті.

В.І. Тютюгін робить висновок, 
що: а) положення, викладені у пунк-
тах 3 і 4 примітки ст. 364 КК, поши-
рюються далеко не на всі випадки 
спричинення істотної шкоди чи 
тяжких наслідків, а стосуються лише 
тих із них, які полягають у заподіян-
ні матеріальних збитків, оскільки у 
зазначених пунктах примітки зміст 
тих наслідків, які можуть бути спри-
чинені у разі вчинення злочинів, пе-
редбачених статтями 364, 3641, 365, 
3652 і 367 КК, розкривається далеко 
не у повному обсязі; б) у тих випад-
ках, коли такі наслідки полягають у 
заподіянні майнової шкоди і, отже, 
можуть бути визначені (оцінені) у 
грошовій формі, закон (пункти 3 і 4 
примітки ст. 364 КК) чітко визначає 
обсяг такої шкоди, використовую-
чи для цього такий формалізова-
ний кількісний показник, як розмір 
нмдг; в) якщо ж при вчиненні цих 
злочинів спричиняється немайнова 
шкода, яка має оціночний характер 
і тому не може бути визначена за 
допомогою чітких кількісних (фор-
малізованих) критеріїв, питання 
про визнання такої шкоди істотною 
чи наслідків тяжкими вирішується 
судом вже не на підставі пунктів 3 і 
4 примітки ст. 364 КК, а в кожному 
окремому випадку з урахуванням 
обставин конкретного кримінально-
го провадження; г) таким чином, іс-
тотна шкода як злочинний результат 
вчинення цих діянь може полягати у 
заподіянні матеріальних збитків чи 
виражатися в наслідках тільки нема-
теріального характеру або поєднува-
ти в собі наслідки як матеріального, 
так і нематеріального характеру; ґ) 
питання про істотність шкоди, яка 
полягає в заподіянні наслідків нема-
теріального характеру, вирішуєть-

ся в кожному окремому випадку з 
урахуванням обставин конкретного 
кримінального провадження, тому 
що в таких ситуаціях істотна шкода є 
оціночним поняттям. При вирішен-
ні цього питання потрібно врахо-
вувати ступінь негативного впливу 
протиправного діяння на нормаль-
ну діяльність органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, гро-
мадських об’єднань, підприємств, 
організацій, установ, які належать 
до юридичних осіб публічного або 
приватного права; характер завда-
ної нематеріальної шкоди; кількість 
потерпілих фізичних чи юридичних 
осіб; розмір моральної, організа-
ційної шкоди тощо; д) судова прак-
тика визнає істотною таку шкоду, 
яка, зокрема, полягає в порушенні 
охоронюваних законом основних 
прав і свобод людини і громадя-
нина (право на свободу й особисту 
недоторканність, недоторканність 
житла, виборчі, трудові, житлові 
права тощо); у підриві авторитету 
та престижу органів державної вла-
ди чи місцевого самоврядування; в 
порушенні громадської безпеки та 
громадського порядку; створенні об-
становки й умов, що утруднюють ви-
конання юридичними особами своїх 
статутних функцій тощо. Істотною 
визнається й шкода, яка є наслідком 
використання суб’єктом злочину 
свого службового становища, служ-
бових повноважень чи повноважень 
з надання публічних послуг для 
сприяння чи потурання вчиненню 
злочину іншими особами; вчинення 
суб’єктом разом із злочином, перед-
баченим розд. XVII Особливої части-
ни КК, іншого злочинного діяння; 
приховування раніше вчиненого 
злочину. Шкода є істотною і тоді, 
коли через порушення особою сво-
їх службових обов’язків або повно-
важень з надання публічних послуг 
злочин учиняється іншими особами 
(наприклад, через недбалість керів-
ника підлеглі йому особи незаконно 
заволодівають майном підприємства 
чи внаслідок складання нотаріусом 
підробленого заповіту особа заволо-
діває майном законних спадкоємців 
тощо); е) у разі наявності (заподіяння 
діянням) шкоди і матеріального, і не-

матеріального характеру вона може 
бути визнана істотною навіть тоді, 
коли розмір майнових наслідків сам 
по собі не перевищує 100 нмдг. Про-
те і матеріальна шкода, і супутні їй 
наслідки нематеріального характеру 
можуть оцінюватися у таких випад-
ках як заподіяння в цілому істотної 
шкоди лише за умови, якщо врахо-
вуються не окремо, ізольовано один 
від іншого, а лише в їх сукупності, 
нерозривному зв’язку та єдності; є) 
тяжкі наслідки як ознака об’єктивної 
сторони злочинів, передбачених ч. 2 
статей 364, 3641, 366, 367, ч. З статей 
365, 3652 КК, мають однакову юри-
дичну природу з істотною шкодою, 
оскільки збігаються за своїм зміс-
том та характером і відрізняються 
одне від іншого лише за ступенем 
тяжкості — обсягом заподіяної зло-
чином шкоди. Тому тяжкі наслідки 
можуть також полягати у заподіянні 
як матеріальної, так і нематеріальної 
шкоди. Коли вони виявляються в ма-
теріальній шкоді (реальна майнова 
шкода чи упущена вигода), то згідно 
з п. 4 примітки ст. 364 КК вважаються 
тяжкими, якщо у 250 і більше разів 
перевищують нмдг; ж) тяжкими су-
дова практика визнає і такі наслідки, 
як: заподіяння потерпілому тяжких 
тілесних ушкоджень або смерті, до-
ведення його до самогубства, масові 
отруєння людей, дезорганізація ді-
яльності органів влади чи місцевого 
самоврядування, розвал діяльності 
підприємств, організацій, установ 
чи їх банкрутство, створення об-
становки, що призвела до масових 
заворушень чи аварійних ситуацій, 
виявилася у людських жертвах, при-
ховуванні тяжких чи особливо тяж-
ких злочинів, сприянні (потуранні) 
їх вчиненню тощо. 

Інша група вчених і фахівців – 
прихильників «буквального» підхо-
ду – займає протилежну позицію – 
шкодою у складах злочинів, перед-
бачених статтями 364, 3641, 365, 3652, 
367 КК, мають визнаватись лише 
наслідки матеріального характеру. 
Зокрема, К.П. Задоя і автор цих тез 
пишуть, що загалом аргументи нау-
ковців, які поділяють «консерватив-
ний» або «компромісний» підхід, а 
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відтак, допускають, що пункти 3, 4 
примітки ст. 364 КК у чинній редак-
ції охоплюють і немайнову шкоду 
(або хоча б окремі її прояви), зводять-
ся до такого: 1) у диспозиціях частин 
статей розд. ХVІІ Особливої частини 
КК істотна шкода характеризується 
через вказівки на права, свободи та 
інтереси, яким вона може бути зав-
дана, а останні, в свою чергу, не мо-
жуть мати суто майновий характер; 

2) прояви немайнової шкоди мо-
жуть (при наймні частково) одержу-
вати грошову оцінку (майнове від-
шкодування); 

3) диспозиції частин статей розд. 
ХVІІ Особливої частини КК, які 
містять згадки про істотну шкоду 
та тяжкі наслідки, текстуально не 
за-знали змін, а примітка ст. 364 КК 
виконує функцію легального тлума-
чення кримінального закону та не 
встановлює злочинність і караність 
діяння; 

4) не зазнав змін зміст істотної 
шкоди та тяжких наслідків у складах 
військових службових злочинів (п. 2 
примітки ст. 425 КК); 

5) виключно майновий харак-
тер тяжких на слідків на рівні п. 4 
ст. 364 КК робить абсурдним зміст ч. 
3 ст. 365 цього Кодексу, яка містить 
по силання на ч. 2 зазначеної статті, 
що передбачає відповідальність за 
перевищення влади або службових 
повноважень, яке за своїм змістом 
безпосередньо не може спричинити 
шкоду майнового характеру.

Однак, кожен із перерахованих 
аргументів сам по собі є доволі непе-
реконливим: 1) у положеннях розд. 
ХVІІ Особливої части ни КК істотна 
шкода справді характеризується че-
рез зазначення прав, свобод та ін-
тересів, яким вона може бути спри-
чинена. Однак таку вказівку можна 
вважати не як «підказку» законодав-
ця щодо змісту істотної шкоди, а як 
окреслення кола суб’єктів, яким її 
може бути завдано (сфер, в яких її 
може бути спричинено), а власне 
зміст істотної шкоди розкривається у 
п. 3 примітки ст. 364 КК;

2) немайнова шкода справді може 
одержувати грошову оцінку (майно-
ве відшкодування). Однак останнє 
не характеризує немайнову шкоду 

за якісними та кількісними показ-
никами, оскільки є своєрідною юри-
дичною фікцією, що застосовується 
у тих випадках, коли відшкодування 
в натурі неможливе. Саме тому в ци-
вільному законодавстві щодо грошо-
вих коштів, за рахунок яких компен-
сується моральна шкода, вживається 
поняття «розмір грошового відшко-
дування моральної шкоди», а не «роз-
мір моральної шкоди».

У чинних редакціях пунктів 3, 
4 примітки ст. 364 КК законодавець 
веде мову про «шкоду, яка... переви-
щує...». Ця кількісна характеристика 
недвозначно стосується власне зав-
даної шкоди (є її параметром, роз-
міром), а не її відшкодування. Звід-
си випливає цілком закономірний 
висновок — у вказаних положеннях 
йдеться виключно про шкоду, що є 
майновою за своєю природою. 

Варто також додати, що проти-
лежний підхід до розуміння пунктів 
3, 4 примітки ст. 364 КК фактично 
відкриє «скриньку Пандори», оскіль-
ки дозволить за аналогією включати 
немайнову шкоду до змісту суспіль-
но небезпечних наслідків на рівні ба-
гатьох положень Особливої частини 
КК (наприклад, положень, які вста-
новлюють від повідальність за злочи-
ни у сфері господарської діяльності); 

3) категорично не можна пого-
дитись з тезою про те, що положен-
ня пунктів 3, 4 примітки ст. 364 КК 
не вирішують питання про злочин-
ність діяння. Зрозуміло, що так звані 
норми-дефініції за особливостями 
змісту та структури різняться від 
класичних норм-приписів, але «вза-
ємодія» між ними передбачає, що 
«фрагмент» норми-припису змістов-
но розкривається в нормі-дефініції. 
Відповідно зміна змісту останньої 
означає зміну змісту норми-припи-
су. До певної міри це підтверджу-
ють й правові позиції Конституцій-
ного Суду України, висловлені ним 
у Рішенні від 19 квітня 2000 р. № 
6-рп/2000 в справі за конституцій-
ним поданням 46 народних депута-
тів України щодо офіційного тлума 
чення положень ст. 58 Конституції 
України, статей 6, 81 Кримінального 
кодексу України (справа про зворот-
ну дію кримінального закону в часі); 

4) неоднакове вирішення пи-
тання про зміст істотної шкоди та 
тяжких наслідків на рівні складів 
службових злочинів та військових 
службових злочинів справедливо 
заслуговує на критичне ставлення. 
Однак, зважаючи на те, що пунк-
ти 3, 4 примітки ст. 364 КК зазнали 
текстуальних змін, сам лише факт 
відсутності змін у нормативному ви-
значенні понять «істотна шкода» та 
«тяжкі наслідки» у п. 2 примітки ст. 
425 КК не можна ви-користовувати 
для тлумачення за аналогією цих же 
понять на рівні примітки ст. 364 КК;

5) кваліфікація дій особи за ч. 3 
ст. 365 КК, щонайменше, можлива, 
коли діяння, передбачене ч. 1 ст. 
365 КК, спричинило тяжкі наслідки 
та поєднувалось з діянням (діяння-
ми), передбаченим (-ими) ч. 2 ст. 365 
КК (наприклад, працівник право-
охоронного органу, застосувавши 
зброю, завдав тілесних ушкоджень 
потерпілому та знищив його май-
но в розмірі понад 250 нмдг). Окрім 
того, кваліфікація дій особи за ч. 3 
ст. 365 КК видається можливою й 
тоді, коли дії, передбачені ч. 2 цієї 
статті (зокрема, фізичне насильство), 
призводять до похідного наслідку у 
вигляді майнової шкоди (у формах, 
передбачених положеннями цивіль 
ного законодавства), якщо розмір 
такої шкоди у 250 і більше разів пе-
ревищує нмдг. З огляду на все ска-
зане вище найбільш переконливим 
видається «буквальний» підхід до 
розуміння чинного змісту пунктів 
3, 4 приміт ки ст. 364 КК — ознаки 
«істотна шкода» та «тяжкі наслідки» 
охоплюють лише шкоду майнового 
характеру, яка включає в себе втрати 
у зв’язку зі знищенням або пошко-
дженням речі, а також витрати, які 
особа зробила або мусить зробити 
для відновлення свого порушеного 
права (реальні збитки); доходи, які 
могли б бути реально одержані за 
звичайних обставин, якби не було 
порушене певне право (упущена ви-
года). При цьому розмір грошового 
відшкодування моральної шкоди 
не може включатись у зміст істотної 
шкоди та тяжких наслідків.

Однак деякі правозастосовувачі 
такий висновок ставлять під сумнів. 
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Зокрема, начальник управління спе-
ціальних розслідувань Генеральної 
прокуратури України С. Горбатюк 
в інтерв’ю тижневику «Український 
тиждень» апелює до того, що в При-
кінцевих положеннях Закону № 
1261-VII зазначено, що він не має 
зворотної дії. Тобто, на думку С. Гор-
батюка, усі злочини, в яких не ви-
значена матеріальна шкода, інкри-
міновані підозрюваним за статтями 
364—367 КК до 4 червня 2014 р., тео-
ретично можуть вільно розглядатися 
в судах. Подібна точка зору заслуго-
вує на увагу, однак видається не до-
статньо обґрунтованою.

Таку ж позицію висловлюють і 
вчені Національної академії прокура-
тури України. Оскільки вказані діян-
ня засуджених мали місце 07-08 липня 
2012 року, і полягали у спричиненні 
істотної шкоди інтересам держави, а 
Законом Україні від 13.05.2014 № 1261 
внесено зміни до п. З примітки до ст. 
364 КК України, згідно з якими істот-
на шкода може виражатися лише у 
матеріальних збитках, відповідні ді-
яння засуджених слід вважати декри-
міналізованими.

Третя (інша) група вчених ви-
словлює компромісну позицію, яку 
в основному сприйняв і Верховний 
Суд України у рішенні №5-99кс16 
від 27 жовтня 2016 року.

Зокрема, Є. Письменський, за-
уваживши, що незважаючи на наяв-
ність різних думок з цього приводу, 
включаючи пропоновану окремими 
фахівцями (В.І. Тютюгін) можливість 
тлумачення істотної шкоди як наслід-
ків матеріального і нематеріального 
характеру, тим не менш перекона-
ний, що найбільш вдалим варіантом 
вирішення цієї ситуації є підхід, 
який відповідав би доктринальним 
принципам кримінально-правової 
кваліфікації, один з яких – вирішен-
ня спірних питань на користь особи, 
діяння якої кваліфікується. Можна 
стверджувати, що оновлений п. З 
примітки ст. 364 КК обмежив дію 
відповідних кримінально-правових 
заборон, а суспільно, небезпечні на-
слідки, які позначаються терміном 
«істотна шкода», повинні знаходити 
своє відбиття в конкретних майнових 
збитках. Зазначає, що варто погоди-

тись лишень з тим, що на сьогодні 
істотною шкодою можуть охоплюва-
тись й інші немайнові суспільно не-
безпечні наслідки, але тільки за умо-
ви, що відновлення порушених прав, 
свобод чи законних інтересів фізич-
них та юридичних осіб, держави або 
територіальної громади пов’язане із 
понесениям ними майнових втрат у 
відповідних розмірах.

Таким чином, як істотна шкода 
може враховуватися будь-яка за ха-
рактером шкода, якщо вона підда-
ється грошовій оцінці та відповідно 
до такої оцінки досягла встановлено-
го розміру.

Є. Письменський зазначає, що в 
результаті внесених змін до п.3 при-
мітки ст. 364 КК України, справді, 
відбулась часткова декриміналіза-
ція зловживання владою або служ-
бовим становищем та перевищення 
влади або службових повноважень. 
Завдання шкоди, яка не пов’язана 
з майновими витратами, не може 
вважатись істотною та утворюва-
ти склад злочину, передбачений 
ст. 364 КК України.

О.О. Дудоров вважає, що з ура-
хуванням усталеного в криміналь-
но-правовій доктрині правила ква-
ліфікації «усі сумніви – на користь 
особи, діяння якої кваліфікується», 
який своїм підґрунтям має правові 
позиції ЄСПЛ і презумпцію неви-
нуватості (ст. 63 Конституції Украї-
ни), у зв’язку з внесенням на підставі 
Закону від 13 травня 2014 р. змін до 
примітки ст. 364 КК України відбу-
лося звуження змісту криміналь-
но-правових понять «істотна шкода» 
і «тяжкі наслідки». Оновлені п. З і п. 
4 примітки ст. 364 КК обмежили дію 
відповідних кримінально-правових 
заборон; інакше кажучи, сталася 
часткова декриміналізаиія, зокрема, 
таких діянь, як зловживання владою 
адо службовим становищем і пере-
вищення влади або службових по-
вноважень. Звичайно, зводити, як це 
робить вітчизняний законодавець, 
суспільно небезпечні наслідки як 
ознаки складів злочинів, передбаче-
них ст. ст. 364-367 КК, лише і саме до 
наслідків, що піддаються грошовій 
оцінці, є принципово неправильним 
кроком, однак кримінально-правова 

кваліфікація скоєного має ґрунтува-
тись на чинному законі.

У зазначеній постанові ВСУ №5-
99кс16 від 27 жовтня 2016 року зазна-
чається: 

До набрання чинності Законом 
№ 1261-VII, зокрема на час вчинення 
злочинів засудженими Меньшико-
вим Д.О. та Скоркіним В.Ю., тобто 
у липні 2012 року, ознака «істотна 
шкода» у складах злочинів, передба-
чених статтями 364-367 КК, розумі-
лась як така, що охоплює і суспільно 
небезпечні наслідки у вигляді май-
нової шкоди, і наслідки у вигляді 
шкоди немайнової.

Так, законодавець вживав у 
пункті 3 примітки статті 364 КК 
формулювання «якщо [істотна шко-
да] полягала (полягає) у заподіянні 
матеріальних збитків». Сполучник 
«якщо» прямо вказував на можли-
вість заподіяння істотної шкоди у 
вигляді, відмінному від матеріаль-
них збитків.

Судова практика спрямовува-
лась відповідно до роз’яснення, да-
ного в абзаці третьому пункту 6 по-
станови Пленуму Верховного Суду 
України від 26 грудня 2003 року № 
15 «Про судову практику у справах 
про перевищення влади або службо-
вих повноважень»: «Якщо шкода по-
лягає у заподіянні суспільно небез-
печних наслідків нематеріального 
характеру, питання про її істотність 
вирішується з урахуванням конкрет-
них обставин справи. Зокрема, істот-
ною шкодою можуть визнаватися 
порушення охоронюваних Консти-
туцією України чи іншими закона-
ми прав та свобод людини і грома-
дянина (право на свободу й особисту 
недоторканність та недоторканність 
житла, виборчі, трудові, житлові 
права тощо), підрив авторитету та 
престижу органів державної влади 
чи органів місцевого самоврядуван-
ня, порушення громадської безпеки 
та громадського порядку, створення 
обстановки й умов, що утруднюють 
виконання підприємством, устано-
вою, організацією своїх функцій, 
приховування злочинів». 

Закінчення статті читайте
в наступному випуску.
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СТАТТЯ

Відповідно до п. 99.1 ПК Украї-
ни, після закінчення строку прийнят-
тя спадщини грошові зобов’язання та/
або податковий борг спадкодавця ста-
ють грошовими зобов’язаннями та/або 
податковим боргом спадкоємців. Вико-
нання грошових зобов’язань та/або по-
гашення податкового боргу фізичної 
особи (у тому числі фізичної особи – 
підприємця, фізичної особи, яка прова-
дить незалежну професійну діяльність) 
у разі її смерті або оголошення судом по-
мерлою здійснюється її спадкоємцями, які 
прийняли спадщину.

Вказане відповідає загальним заса-
дам спадкування, визначеним у ч. 1 ст. 
1216 ЦК України, за якими спадкування 
є переходом до спадкоємця як прав, так і 
обов’язків спадкодавця. Хоч ч. 2 ст. 1 ЦК 
України закріплено, що до податкових, 
бюджетних відносин цивільне законодав-
ство не застосовується.

При цьому п. 97.4.4 ПК України перед-
бачає, що відповідальними за погашення 
грошових зобов’язань та податкового бор-
гу особи, яка померла, є особи, які вступа-
ють у право спадщини. Звертаємо увагу, 
що мова йде саме про грошові, а не подат-
кові зобов’язання спадкодавця.

Нагадаємо, що грошовим зобов’язан-
ням відповідно до п. 14.1.39 ПК України є 
сума коштів, яку платник податків пови-

нен сплатити до відповідного бюджету як 
податкове зобов’язання та/або штрафну 
(фінансову) санкцію. У той час як подат-
ковим зобов’язанням є сума коштів, яку 
платник податків повинен сплатити до 
відповідного бюджету як податок або збір 
на підставі, в порядку та строки, визначені 
податковим законодавством (п. 14.1.156 ПК 
України).

Тобто з буквального тлумачення вка-
заних норм вбачається, що спадкоємець 
відповідає за погашення податкових зо-
бов’язань та штрафних санкцій, які вини-
кли у спадкодавця до настання смерті (за-
декларованих, нарахованих податковим 
органом). У той же час, вважаємо, що не все 
так однозначно, оскільки виникає чимало 
питань…

Чи успадковується обов’язок 
з погашення штрафних санкцій?

Як наводилось вище, п. 99.1 ПК Укра-
їни закріплюється прийняття у спадщину 
грошових зобов’язань, які складаються із 
податкових зобов’язань та штрафних санк-
цій, а також податкового боргу, до складу 
якого, відповідно до п. 14.1.175 ПК Украї-
ни, також входять штрафні санкції. Про-
те, чи дійсно можна відносити податкові 
штрафи до спадщини?

За визначенням п. 14.1.265 ПК Укра-
їни, штрафна санкція – це плата у вигля-
ді фіксованої суми та/або відсотків, що 

СИН ЗА БАТЬКА (БАТЬКОВІ ПОДАТКИ) НЕ ВІДПОВІДАЄ

Антоніна ГОРОДЕЦЬКА

Радник, адвокат «КМ Партнери»

Анна КРАВЧУК

Експерт «КМ Партнери»

справляється з платника податків у зв’язку з 
порушенням ним вимог податкового зако-
нодавства. На відміну від податкової пені, 
яка має компенсаційний (правовідновлю-
ючий) характер і спрямована на усунення 
шкоди, завданої бюджету інфляційними 
втратами за час прострочення сплати гро-
шових зобов’язань, штраф є санкцією, яка 
спрямована на виправлення і перевихован-
ня порушників податкового законодавства 
та попередження податкового правопору-
шення у майбутньому. Тобто штраф має 
виховальну мету, направлену на конкрет-
ного суб’єкта – особу, яка порушила подат-
кове законодавство.

У такому разі, оскільки спадкоємці по-
даткового законодавства не порушували, 
чи повинні вони успадковувати зобов’я-
зання з погашення штрафу, накладеного 
на спадкодавця, якщо мета застосування 
штрафної санкції (покарати винного) не 
досягається, а навпаки – фактично караєть-
ся невинувата особа?

Європейський суд з прав людини 
(«ЄСПЛ» чи «Суд») у своїй практиці не-
одноразово звертав увагу на кваліфікації 
податкових штрафних (фінансових) санк-
цій як кримінальних у розумінні Конвенції 
про захист прав людини та основополож-
них свобод. 

Дійсно, формально штрафні санкції 
не є кримінальними в розумінні законодав-
ства. Разом з тим, на переконання ЄСПЛ, за 
своєю суттю такі штрафи мають караль-
ний характер, а тому їх слід розглядати як 
кримінальні санкції. Так, у справі «A.P., 
M.P. and T.P. v. Switzerland» щодо податко-
вих санкцій ЄСПЛ зазначив: «Санкції, які в 
даному випадку мають форму штрафів, не 
спрямовані на грошову компенсацію завда-
ної шкоди, але, по суті, за своєю природою 
мають каральний і стримуючий фактор...» 
(п. 41). Відтак, Суд зауважив, що «спірний 
штраф мав кримінальний характер та за-
лежав від вини платника податку-поруш-
ника» (п. 42).

Відмітимо, що ЄСПЛ розглядав ряд 
справ, що стосувалися правомірності на-
кладення на спадкоємців штрафних (фі-
нансових) санкцій за порушення, вчинені 
померлими. 

Так, у справі «A.P., M.P. and T.P. v. 
Switzerland» від 29.08.1997 р., заява № 
71/1996/690/882 Суд досліджував право-
мірність накладення штрафних санкцій на 
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синів, які успадкували будівельну компа-
нію від батька. Під час перевірки компанії 
було виявлено, що за життя батько отри-
мав певні кошти від діяльності компанії, 
проте, не декларував їх як дохід. За це до 
синів та дружини померлого, які успад-
кували майно батька, були застосовані 
штрафні санкції.

У цих справах ЄСПЛ підкреслив, що 
загалом він вважає нормальним, що по-
даткові борги, як і інші борги померлого, 
повинні бути виплачені з його спадщини. 
Разом з тим, застосування кримінальних 
санкцій до спадкоємців, які прийняли 
спадщину, за дії, імовірно вчинені помер-
лим, Суд вважає неправомірним та таким, 
що порушує презумпцію невинуватості 
спадкоємців. Адже за умов, коли спадко-
давець фактично немає можливості ос-
порити правомірність їх нарахування, а 
спадкоємець зобов’язаний їх сплатити не 
за власні дії, а за імовірно протиправні дії 
спадкодавця, він, по суті, автоматично ви-
знається винним та карається за відсутно-
сті його вини. 

Ось як пояснив ЄСПЛ свою позицію: 
«Це фундаментальне правило криміналь-
ного права, що кримінальна відповідаль-
ність не переживає особи, яка вчинила 
злочинне діяння… На думку Суду, таке 
правило також випливає з презумпції неви-
нуватості, закріпленої у п. 2 ст. 6 Конвенції. 
Спадкування вини померлого не сумісне 
з принципами кримінального правосуддя 
в суспільстві, регульованому принципом 
верховенства права. Тому, відповідно, мало 
місце порушення ст. 6 § 2».

Таким чином, з урахуванням до-
слідженої практики ЄСПЛ, вважаємо, 
що спадкування обов’язку з погашення 
штрафних санкцій, накладених на спад-
кодавця за порушення вимог податкового 
законодавства, не відповідає самій приро-
ді штрафних санкцій, мета яких полягає у 
покаранні винуватої особи та суперечить 
фундаментальному принципу презумпції 
невинуватості особи.

Чи успадковується обов’язок 
декларування?

Не менш дискусійним є питання пе-
реходу до спадкоємця обов’язку з декла-
рування податку померлого. Так, п. 162.3 
ПК України передбачено, що у разі смерті 
платника податок за останній податковий 
період справляється з нарахованих на його 
користь доходів. При цьому, вказана нор-
ма не містить вказівки, з кого ж такий пода-

ток справляється. З п. 179.6 ПК України ро-
зуміємо, що йдеться про спадкоємців, адже 
за вказаною нормою саме на них поклада-
ється обов’язок щодо подання і заповнення 
річної декларації про майновий стан і до-
ходи платника податку, який помер. 

Тобто даною нормою на спадкоєм-
ця фактично перекладено податковий 
обов’язок померлої особи. Податковим 
обов’язком відповідно до п. 36.1 ПК Укра-
їни визнається обов’язок обчислити, заде-
кларувати та/або сплатити суму податку 
та збору у порядку і строки, визначені 
законом. 

Однак у цій частині ПК України супе-
речить сам собі. Адже п. 37.3.2 ПК України 
визначено, що підставою для припинення 
податкового обов’язку є смерть фізичної 
особи. Тобто зі смертю фізичної особи по-
датковий обов’язок, в тому числі, з декла-
рування податкових зобов’язань щодо до-
ходів такої особи, припиняється. Зазначене 
відповідає приписам ч. 2 ст. 67 Конституції 
України, якою закріплено, що усі грома-
дяни щорічно подають до податкових ін-
спекцій за місцем проживання декларації 
про свій майновий стан та доходи за ми-
нулий рік – тобто декларування майно-
вого стану є індивідуальним податковим 
обов’язком і не може бути успадкованим. 
Таким чином, оскільки приписи п. 162.3, п. 
179.6 ПК України суперечать Конституції 
України та п. 37.3.2 ПК України, вважає-
мо, що у спадкоємця відсутній обов’язок 
з декларування податкових зобов’язань 
спадкодавця.

Вказаний висновок випливає також із 
закріпленої п. 4.1.4 ПК України презумпції 
правомірності рішень платника, оскільки 
наведені вище положення свідчать при-
наймні про множинність трактування 
прав і обов’язків спадкоємця.

Окремо звертаємо увагу, що хоча п. 
179.6 ПК України закріплений обов’язок 
спадкоємця заповнити і подати річну де-
кларацію про майновий стан спадкодавця, 
приписи вказаної норми не можна вико-
нати на практиці. Зокрема, п. 179.5 ПК 
України закріплено, що річна податкова 
декларація про майновий стан заповню-
ється платником податку самостійно або 
іншою особою, нотаріально уповноваже-
ною платником податку. При цьому на 
виконання вказаної норми, формою по-
даткової декларації про майновий стан і 
доходи, затвердженою Наказом Міністер-
ства фінансів України № 859 від 02.10.2015 

р., також передбачено, що така декларація 
заповнюється або «самостійно платником 
податку», або «уповноваженою на це осо-
бою» (Графа 7).

Оскільки спадкоємець не відноситься 
до жодної із вказаних осіб, фактично він, 
навіть якщо б і хотів, не наділений правом 
заповнювати та подавати річну деклара-
цію про майновий стан спадкодавця. На-
ведене ще раз підтверджує висновок про 
те, що у спадкоємця відсутній обов’язок та 
право з річного декларування майнового 
стану і доходів спадкодавця. 

Цікаво, що вказана колізія виникає 
лише коли спадкодавцем виступає фізич-
на особа, і не стосується випадків коли 
спадкодавцем є ФОП та фізичні особи, 
які провадить незалежну професійну ді-
яльність. Для спадкоємців таких категорій 
осіб ПК України не закріплено обов’язку з 
декларування податкових зобов’язань.

Замість висновку
Таким чином, успадкування обов’язку 

з декларування та погашення нарахова-
них штрафних санкцій є досить спірним. 
ЄСПЛ кваліфікує штрафні санкції за по-
рушення податкового законодавства як 
кримінальні та прямо визнає їх каральний 
(виховний) характер. А отже, застосування 
штрафних санкцій до спадкоємців за дії 
померлого, є неправомірним та таким, що 
порушує презумпцію невинуватості особи. 

Щодо власне обов’язку подання декла-
рації за померлого – він суперечить як Кон-
ституції України, так і самому ПК України, 
які визначають саме особистий характер 
декларування, обов’язок з якого припиня-
ється у разі смерті особи. 

Окремо відмітимо, що неоднознач-
ним є навіть питання успадкування самого 
обов’язку з погашення податкових зобов’я-
зань. Формулювання п. 36.1 та 37.3.2 ПК 
України дають підстави говорити про те, 
що зі смертю особи припиняється податко-
вий обов’язок в цілому: не лише деклару-
вання, але і сплати податкових зобов’язань. 
Таким чином, є підстави вважати, що спад-
коємець не зобов’язаний погашати грошо-
ві зобов’язання спадкодавця. На користь 
таких висновків свідчать і приписи п. 57.1 
ПК України, якими закріплено, що відпові-
дальними за сплату грошових зобов’язань 
є платник податків та податковий агент, до 
яких спадкоємець за законом не належить.

Вказаний підхід звісно є досить агре-
сивним, але безумовно має право на 
життя. 



ВІТАННЯ

30 Бюлетень Асоціації адвокатів України
АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Асоціація адвокатів України щиро вітає Вас з профе-

сійним святом – Днем адвокатури!

Сучасний розвиток України як правової держави неможли-
вий без належного функціонування правових інститутів, діяльність яких спря-
мована на захист прав і свобод людини. Одним з таких інститутів є адвокатура. 
На неї покладено важливе завдання – забезпечити кожного громадянина кваліфіко-
ваною правовою допомогою в захисті його конституційних прав і свобод.

Користуючись нагодою, бажаємо Вам, адвокати України, нових професійних 
звершень, відданості своїй справі, сил та наснаги, а також неупередженості, ви-
тримки та непохитності у відстоюванні справедливості. Щастя Вам, здоров’я, 
родинного тепла і благополуччя! 

В свою чергу, Асоціація адвокатів України і надалі сприятиме підвищенню 
ролі інституту адвокатури та статусу адвоката в українському суспільстві, 
зміцненню існуючих правових норм щодо захисту прав і забезпечення гарантій 
адвокатів та професійному розвитку адвокатів. 

З повагою, ААУ

Дорогі колеги! З професійним святом Вас! 
19 грудня країна відзначає День адвокату-

ри, а Українська православна церква вшановує 
Святого Миколая – нашого небесного покро-
вителя. Нехай в цей день нас всіх об’єднає лю-
бов до нашої рідної землі – України, до людей, 
які довіряють нам свої долі. Нехай нас згуртує 
наша спільна професія і пам’ять про тих наших 
колег, яких сьогодні з нами, на жаль, немає. Без 

минулого немає майбутнього. Збережемо кращі традиції української ад-
вокатури і будемо варті високого звання АДВОКАТА! Нехай буде з нами 
Боже благословіння, мир і добро. Щасти Вам! 

Інна Володимирівна Мокіна, адвокат, 
Голова Херсонського відділення Асоціації адвокатів України, 

Голова Ради адвокатів Херсонської області

Шановні колеги! 
Дозвольте привітати Вас із професійним свя-

том та побажати Вам успіху та наснаги у роботі, 
щоб Ваша праця завжди була шанованою й оці-
неною суспільством, а держава надавала достатні 
умови та гарантії для належного ведення профе-
сійної діяльності!

Нехай зігрівають Ваше серце людське визнан-
ня і вдячність, любов і доброта, а Ваш професі-

оналізм, компетентність, послідовність та рішучість стануть запорукою 
плідної роботи, зразком служіння благородній меті – становлення та роз-
витку Української держави. Від усієї душі бажаємо Вам невичерпної енергії 
та оптимізму, міцного здоров’я, душевного тепла і сімейного затишку.

З повагою до Вас, Голова Чернігівського відділення ААУ, 
Голова Ради адвокатів Чернігівської області Г.О. Якуба

«Господа адвокаты»

Господа адвокаты, вы – простые солдаты.
Вам отрадою будет благодарность людей.
Справедливости ради, презирая награды,
Этот путь выбираем для своих сыновей.

Пусть порою несладко, вытрем слезы украдкой.
Пусть бывают провалы и ночи без сна,
Мы защиту не бросив, снисхожденья не просим
и воюем за дело – нам правда нужна!

Адвокат – это бремя в наше бурное время,
Это просто призванье, состоянье души.
Если выбрал ты это, не уйти от ответа –
Есть ли сила в той правде, что найти так 
                                                                  спешишь?

А когда мы уходим, выбывая из строя,
Добрым словом помянут друзья и враги –
Ведь судить не умели мы чужие ошибки,
Зла в душе не копили, прощая долги.

Адвокаты, адвокаты, справедливости солдаты,
Путь нелегок, но идет наш караван.
И пускай собаки лают, караван идет и знает –
Этот пусть зачем-то свыше был нам дан...

01.12.2015 г.

«Воины»

Когда адвокат умирает – приди!
Не только затем, чтоб ему поклониться.
Хорошее, доброе слово найди, 
когда на поминках вино будет литься.

Пусть каждый, себя осеняя крестом
В истовой своей православной молитве,
Подумает также немного о том,
Что жизнь, в основном - поединки и битвы.

Мы – воины слова и дела. Живем,
Собой прорастая в чужие проблемы,
Себя и семью забывая, свой дом –
Гудят вечерами железные шлемы.

Доспехи, мечи или копья, щиты,
А кто с томагавком и луком несется –
Какое оружие выберешь ты –
Неважно. Дружище, держись, мы прорвемся!

Победа – за нами! Мы – лучшие, да!
Сильнее и круче чем мы – просто нету!
И должен об этом ты помнить всегда,
Раз ходишь тропой адвоката по свету.

15.11.2016 г.

Інна Володимирівна Мокіна
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