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УСПІХ - ЦЕ КОЛИ САМ АДВОКАТ І Є БРЕНДОМ
Для них свідоцтво – це просто документ, який дає право приймати
участь у судових засіданнях, і вони
не усвідомлюють справжню його
цінність і рівень відповідальності,
який настає з його отриманням.

2

Катерина Нікітюк
Адвокат,
правозахисник

1

Що у Вашому
розумінні являє
собою професія
«адвокат»?

Для мене «адвокат», в
першу чергу, асоціюється із захисником у кримінальному провадженні. Можливо, це зумовлено
періодом, в який я почала практикувати, адже 10 років тому для
надання юридичних послуг в цивільних і господарських справах
не було необхідності отримувати
свідоцтво. Насправді, і на теперішній час є велика різниця між
специфікою роботи адвокатів, які
здійснюють захист у кримінальному процесі та адвокатами – господарниками, цивілістами, корпоративниками, тощо. В умовах діючої
судової реформи юристи складають кваліфікаційний іспит і отримують свідоцтва, але це є вимушеним
кроком, а не зумовлено справжнім
прагненням потрапити у професію.

4

Чим обумовлений саме Ваш
професійний вибір?

Скажу відверто, що адвокатська діяльність не входила в
мої життєві плани. В університеті я
була відмінницею, але підпрацьовувала менеджером з продажів і
навіть обрала спеціалізацію «бізнес – право». Через декілька років
практики в моєму житті з’явилось
два чоловіки. Один з них умовив
отримати свідоцтво, другий поклав переді мною на стіл матеріали першої кримінальної справи.
А, потім, був третій, який повірив
в мене, «молодого» адвоката, хоча
мав можливості обрати і оплатити
когось більш досвідченого і відомого. Всім трьом я дякую за це при
кожній зустрічі.

3

Що на Вашу думку є запорукою
успіху в професії?

На старті я не могла
об’єктивно оцінювати свої здібності через брак досвіду. Потім зрозуміла, що саме кримінальні справи
дають найбільші можливості для
самореалізації. Звісно, в моєму випадку. Це чинник номер один - правильно обрати напрямок, в якому
треба розвиватися.
Другий чинник – це здатність брати на себе відповідальність. Деякі люди не можуть практикувати
самостійно. І вони погоджуються
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бути в тіні іншого адвоката, або
ховатися за назвою відомого юридичного бренду. Ці люди можуть
заробляти великі гроші, але я не
вважаю це успіхом. Успіх – це коли
сам адвокат і є брендом. Варто зазначити, що зараз є тенденція утворення зіркових команд. Впевнена,
ці об’єднання не будуть тривалими.
Ну і, звісно, третій чинник – це порядність. Досить багато адвокатів
поховали свою репутацію через
жадобу до швидкого збагачення.
Насправді, доля складається так,
що адвокат опиняється в певний
час, в певному місці і потрапляє в
певні обставини. І в цей момент
все залежить від нього, успіх у тому
числі.

4

Якою Ви бачите
сучасну українську адвокатуру і
її майбутнє ?

Сучасну українську адвокатуру
можна назвати яскравою. Ми вийшли за межі своїх офісів, активно
спілкуємося і ділимося досвідом,
постійно вчимося і швидко адаптуємося до змін.
Я задоволена, що практикую саме
зараз і відчуваю міцність адвокатської спільноти.
Одночасно, адвокат - це спеціаліст, який надає послуги. Адвокатська діяльність, як послуга, суттєво
змінилось за останні десять років завдяки роботі маркетологів.
Ми отримали нові слова «case» і
«whitecollarcrime», але не отримали
клієнтів з новим менталітетом. Не
буду приховувати, що клієнт, здатний оплатити високий гонорар,
не звертається за кваліфікованою
правничою допомогою. Нікого не

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
цікавлять тривалі судові процеси і
захист прав, всіх цікавить швидке
закриття проблемних питань. Такий підхід ми отримали у спадок від
наших колег з 90-х. В моїй практиці
тільки один клієнт навіть не припускав думки про можливість лобіювання інтересів, не дивлячись на
те, що його справа є надскладною.
Він пройшов слідчий ізолятор, неодноразові затримання, багаточисленні судові засідання і все це з ним
пройшла і я, одночасно, робота з
ним є найлегшою, оскільки проходить під гаслом: «Робимо все по
закону»! Для того, щоб адвокатура

отримала вагомість і авторитет, всі
клієнти мають дотримуватись такої
позиції. Тому окремим завданням
адвокатури є створення нових правил гри.
Щодо майбутнього – це крок у невідоме.Як я зазначала, сьогодні
свідоцтва вимушено отримують
юристи, які навряд чи будуть робити внесок у розвиток адвокатури.
З іншого боку, ми будемо змушені
враховувати їх інтереси. Загальне збільшення кількості адвокатів
знищить унікальність професії і в,
певній мірі, знизить якість послуг.

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

Також, зміни нас чекають в разі
прийняття нового закону, і не важливо, який законопроект буде взятий за основу.

В цілому, Україна не страждає браком кваліфікованих адвокатів. Нам
залишилось лише попрацювати
над тим, щоб зайняти належне
місце у суспільних процесах. Для
цього варто викорінити існуючі
традиції роботи з клієнтами, почати гідно оцінювати свою працю, а
головне, ще раз переглянути перелік собистих амбіцій.
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ВІДБУВСЯ II ПОДАТКОВИЙ ФОРУМ ААУ «TAX & BUSINESS TALKS»

9 листопада відбувся II Податковий форум ААУ «Tax&Business
Talks». Учасники обговорили
трансфертне ціноутворення, доцільність введення податку на виведений капітал, новації валютного законодавства, законопроект
щодо оподаткування прибутку та
останню судову практику податкових спорів.
З вітальними промовами виступили: Зоя Ярош, президент ААУ
та Ольга Дмитрієва, голова Наглядової ради ААУ.
1 сесія в залі А Tax&Business Talks
була присвячена тема «Держава
проти офшорних схем: трансфертне цінотворення та податок на
виведений капітал». Олег Добровольський, керуючий партнер ID
Legal Group, та Ірина Нікітіна,
консультант з питань стратегії та
розвитку, виступили модераторами сесії.
Про трансфертне ціноутворення, а саме позицію ДФС розповідав Микола Мішин, керівник
групи трансфертного ціноутворення в KPMG в Україні, начальник

6

управління перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту ДФС України (2013-2018). Пан
Микола підкреслив на що саме
звернути увагу під час перевірок
безподаткового виведення капіталу за кордон.
Податок на виведений капітал –
за! Тетяна Острікова, народний
депутат України, говорила про податок на виведений капітал.
Законодавчі новації, складання
документації, подання звітності
та про багато іншого розповідала Тетяна Савчук, сертифікований аудитор, директор департаменту обліку і аудиту юридичного
об’єднання ID Legal Group.
Заступник Міністра фінансів України (2015-2016) – Олена Макеєва висловлювала позицію проти
податку на виведений капітал.
Про кримінальну відповідальність
у сфері оподаткування учасники
та доповідачі розмовляли у сесії
1 у залі B. Модератором сесії виступила Катерина Гупало, член
Правління ААУ, партнер Arzinger.
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Про специфіку кримінальних правопорушень у сфері оподаткування розповіла Вероніка Зарубицького, адвокат, юрист AMBER.
Зокрема, вона зазначила, що сьогодні існує практика накладання
арешту на рахунки платника податків, в тому числі в системі електронного адміністрування (СЕА).
У свою чергу Богдан Слободян,
адвокат, старший юрист EQUITY,
нагадав, що специфіка цієї категорії справ полягає в тому, що кримінальний процес часто йде паралельно з адміністративним.
Крім того, доповідач надав деякі рекомендації по використанню
інструментів захисту в цій сфері.
«Оскарження ухвали слідчого судді
- це процес тривалий. Я б порекомендував паралельно з оскарженням цього визначення оскаржити
наказ про проведення податкової
перевірки».
Ярослава Горобцева, суддя Київського окружного адміністративного суду, нагадала, що арешт на
кошти може бути накладено судом тільки за зверненням контр-
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олюючого органу. Підставами для
накладення арешту є наявність
боргу, відсутність майна або його недостатність для покриття заборгованості. Як показує практика ВС, податковий орган може
звернутися з таким клопотанням
до суду, але зобов'язаний довести наявність податкового боргу у
суб'єкта господарської діяльності.
Про польських особливості кримінальної відповідальності в податковому законодавстві розповів Томаз Рудик, партнер DLA
Piper.
Остання доповідь сесії стосувався
практики розгляду Радою бізнесомбудсмена скарг у кримінальних виробництвах за статтею 212
Кримінального кодексу України.
Про це учасникам розповів Олексій Співак, інспектор Ради. Спікер
повідомив, що кількість скарг істотно зменшилася, до того ж вони
стали більш конструктивними
Tax&Business Talks продовжився
2 паралельними сесіями. В залі А
сесія була присвячена темі: «Зміни у податковому законодавстві:
баланс інтересів платників податків та фіскальних інтересів держа-

ви». Модератором виступила Зоя
Ярош, президент ААУ, керуючий
партнер АК "Маршаллєр та партнер".
Сесія розпочав народний депутат
України Валерій Карпунцов, який
розповідав про податкову міліцію,
та відповідав на запитання: «Чи буде створено НБФБ?».

партнер AMBER.
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Паралельною була сесія «Проблеми та перспективи податкового
законодавства, КІК, валютне регулювання та податок на виведений
капітал». Юрій Петренко, керуючий партнер ADER HABER виступив модератором сесії.

Про
особливості
перевірок
E-декларування розповідав Віталій
Оджиковський,
радник Sayenko Kharenko.

Анатолій Амелін, директор економічних програми Українського
інституту майбутнього, співзасновник інститут розповідав про
податок на виведений капітал, як
стратегія швидкої перемоги для
української економіки і бізнесу. Розповідаючи безпосередньо
про НВК, доповідач зазначив, що
введення цього податку створює
абсолютно нову модель розвитку бізнесу. Більш того, без довгострокової стратегії українська
економіка розвиватися не буде.
«Податок на прибуток - це не бюджетоутворювальний податок,
але фіскальним органам і чиновникам нецікаво конструювати
систему», - упевнений пан Амелін.

Також в цій сесії експертами виступили: Ярослав Грегірчак, заступник бізнес-омбудсмена в Україні
та Семен Ханін, адвокат, керуючий

Марина Томаш, радник, керівник
напрямку податкового консалтингу бухгалтерського обліку ADER
HABER, говорила про особливості

Також в сесії виступили Іван Балицький, адвокат, радний податкової практики Соколовський та
партнери, який розповідав про
тиск контролюючих органів та бізнес; Вікторія Ковальчук, адвокат,
партнер ESQUIRES, говорила про
останні зміни у податковому законодавстві.
Про проблеми та перспективи податкового законодавства
та
адміністрування
розповідав Опанас Карлін, адвокат, партнер ESQUIRES.
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оподаткування операції з нерезидентами.За її словами, профільний
комітет парламенту було прийнято рішення доопрацювати законопроект і узгодити його з МВФ. Марина Томаш назвала операції, які
будуть обкладатися за найвищою
ставкою. Крім того, вона звернула увагу, що велика частина нових
критеріїв відіб'ється на сфері ТЦО.
Під операції по виведенню капіталу потрапить значна частина угод
у цій сфері. Якщо юридична особа здійснює операції і відповідає
критеріям щодо виведення капіталу, такі операції будуть обкладатися податком за ставкою в розмірі
20%, повідомила спікер.
Про законопроект щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній та як
зміниться український бізнес з
прийняттям цього закону розповіла Ольга Дмитрієва, голова
Наглядової ради ААУ, керуючий
партнер Дмитрієва та партнери.
Законопроект поділяє контрольовані іноземні компанії на юридичних осіб і структури без утворення юрособи. Спікер повідомила,
що це дуже новий для українського законодавства інструмент, який
введе такі поняття, як партнерство або трасти. В цілому, на думку
доповідача, законопроект містить
дуже багато оціночних суджень,
які, швидше за все, спричинять за
собою вирішення спірних питань
у судовій площині.
Такої ж думки дотримується і Марія Золотарьова, адвокат, керівник податкової практики АО «Вдо-
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вичен і Партнери». Говорячи про
ключові зміни законопроекту, що
стосуються
вигодоодержувача,
спікер зазначила, що багатьма інструментами оптимізації оподаткування бізнесу, що існують зараз,
вже не можна буде скористатися.
Про новації валютного законодавства розповіли Марина Кривошей, адвокат АБ Кривошей
Марини, і Ірина Тертишник, сертифікований консультант з податків і зборів.
Про податкові спори та останню
судову практику учасники та доповідачі обговорювали у сесії 3.
Модератором виступив Олег Вдовичен, адвокат, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери»,
член правління ААУ, голова Комітету ААУ з питань захисту бізнесу,
активів та прав інвесторів, сертифікований експерт НААУ.
Серед спікерів участь у дискусії взяли: Мирослав Савчук, радник AEQUO, Андрій Іванів, адвокат,
старший юрист EQUITY, Кирило
Сластунов, інспектор Ради бізнес-омбудсмена в Україні, Михайло Кочеров, к.ю.н., адвокат, партнер IBC LEGAL SERVICES, Данило
Гетьманцев, д.ю.н., професор, адвокат.
Асоціація адвокатів України висловлює вдячність всім учасникам
та доповідачам. Ми сподіваємось
Tax&Business Talks був максимально корисним та плідним на поради та практичні кейси.
Велику подяку висловлюємо
генеральному партнеру фору-
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му – ID Legal Group.
ЮФ "AEQUO", ЮФ " IBC Legal
Services", ЮФ "Arzinger", АО "Вдовичен та партнери", ЮК "Amber",
ЮФ "DLA Piper Ukraine LLC", Ader
Haber, АО «Соколовський та партнери», ЮК "ESQUIRES", АБ Кривошей Марина, АО «Dmitrieva
& Partners», ЮК "EQUITY", ЮФт
"Sayenko Kharenko"
Велика подяка інформаційним
партнерам:
Генеральному медіа-партнеру видавництву "Юридична практика".
Медіа-партнерам: газеті "Юридична Газета", "Закон і Бізнес", "Поради
юриста", "Юридичний вісник України"
Інформаційно-аналітичному
парнтеру-"ЛІГА:ЗАКОН"
Інтернет-ресурсам:
"ЮРЛІГА",
"Obozrevatel.ua", "Українське право",
"Lawyer.ua", "Протокол", "БІЗРЕЛІЗ",
"Lойер", ІА"Vector News", "Femida.
UA",
"Дом юриста"
Журналам:
"Юрист
&
Закон","Фінансовий
Директор
Компанії", "Бухгалтерия.UA"
Компаніям та асоціаціям: "АПКБ",
"Запорізька ТПП", "НІСЕ", "ЕАП",
"UAPS", Український Бізнес Форум,
"Ліпський маркетинг груп", Асоціація «Податки України», Навчальний курс податкових консультантів.

ПОДІЯ ААУ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ
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КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ VS ЗЛОЧИН.
АНАЛІТИКА ВІД АНАСТАСІЇ ГУРСЬКОЇ
зв’язку з частотою використання
такого поняття у КК України. А види кримінальних правопорушень
фактично по термінології змінили
на кримінальні проступки, нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі злочини. Ряд змін стосується врегулювання та покращення процедури
розслідування кримінальних проступків. Частина змін стосується
посилення відповідальності за
керування у стані алкогольного
сп’яніння.
Що ж маємо на виході з прийняттям такого закону?

Анастасія Гурська
Адвокат, партнер Адвокатського
об’єднання «Клочков та партнери»

Необхідність прийняття закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування
окремих категорій кримінальних
правопорушень була викликана необхідністю законодавчого
врегулювання застосування положень Кримінального процесуального кодексу України стосовно
особливостей досудового розслідування кримінальних проступків
та їх судового розгляду.
Основна мета здійснення досудового розслідування кримінальних
проступків – спростити та пришвидшити розслідування кримінальних правопорушень невеликої тяжкості.
Велика кількість змін стосується
заміни поняття «злочин» на «кримінальне правопорушення» у
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ЗМІНА ТЕРМІНОЛОГІЇ.
Злочин = кримінальне правопорушення, злочин невеликої тяжкості = кримінальний проступок,
злочинність = кримінальна протиправність, злочинець = особа, яка
вчинила кримінальне правопорушення.
Отже, тепер будь-яке значення
«злочину» по-старому є кримінальним правопорушенням, але
не будь-яке значення «злочину»
по новому тотожне загальному
поняттю кримінального правопорушенню, оскільки фактично тепер «злочином» є вид кримінального правопорушення.
Крім того, штрафи за окремі категорії кримінальних правопорушень стали більшими.
ПОСИЛЕННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КЕРУВАННЯ В НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ
Тепер керування транспортними
засобами у стані алкогольного,
наркотичного чи іншого сп'яніння
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або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та
швидкість реакції - є кримінальним правопорушенням.
Так само, відповідальність будуть
нести і особи, які передали керування транспортним засобом нетверезій людині.
Відмова від проходження встановленого порядку медичного
освідування на стан алкогольного
чи іншого сп'яніння також є кримінальним правопорушенням.
Особисто моя думка, дане посилення відповідальності є виправданим, оскільки кількість ДТП та
жертв від аварій на дорозі є особливо великою. А правове виховання громадян щодо неприпустимості керування транспортним
засобом у стані сп’яніння, на жаль,
бажає кращого. Невідворотні наслідки від такого керування, зазвичай, трагічні.
НОВИЙ УЧАСНИК КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – ДІЗНАВАЧ.
Нововведення чекають нас і в
зміні структури правоохоронних
органів, оскільки фактично ввели
поняття нового учасника кримінального процесу – дізнавача.
Дізнавач – це службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки,
органу, що здійснює контроль за
додержанням податкового законодавства, органу Державного
бюро розслідувань, у випадках,
установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції,

СТАТТЯ
передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування
кримінальних проступків.
Які ж повноваження будуть у дізнавача? Фактично обсяг повноважень дізнавача дублює обсяг
повноважень слідчого. Дізнавач
несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення
дізнання.
Дізнавач має право залучати оперативних співробітників для здійснення дізнання, проводити огляд
місця події, обшук затриманої
особи, опитувати осіб, вилучати
знаряддя і засоби вчинення пра-

вопорушення, речі і документи,
які є безпосереднім предметом
кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також
проводити слідчі (розшукові) дії
та негласні слідчі (розшукові) дії у
випадках, установлених цим Кодексом, повідомляти про підозру,
тощо. Дізнавач зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій
формі.
Що несуть такі зміни? Вони можуть
становити ризик щодо порушення
прав особи та зловживання своїми
повноваження правоохоронними
органами.Фактично під виглядом
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перевірки водія автівки на предмет керування у стані алкогольного сп’яніння можуть затримати до
72 годин з посиланням на можливу непокору правоохоронцям. А
тому доцільним було б і посилити
відповідальність дізнавачів у випадку безпідставного обмеження
прав людини.
У цілому ж, законопроект є важливим і направленим на спрощення
розслідування так званих «злочинів невеликої тяжкості», введення кримінальної відповідальності
особам, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння, та
уточнення процедури дізнання.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КЛОЧКОВ ТА ПАРТНЕРИ»
них адвокатів, професіоналів та
ентузіастів своєї справи.
Кожен партнер та співробітник АО
«Клочков та партнери» є частиною команди, основним завданням якої є правовий захист
інтересів Клієнта на найвищому
рівні.

Адвокатське об’єднання «Клочков
та партнери» - це група досвідче-

Захист прав інтелектуальної
власності
Господарське право
Адміністративні

правопору-

шення
Сімейні правовідносини

Кваліфікована правова допомога,
повна конфіденційність та максимальне задоволення інтересів клієнтів є першочерговим завданням
об’єднання.

Юридичний аутсорсинг

Основні напрямки:

Послуги охорони

Податкова практика
Правовий консалтинг

Кримінальне право

З детальною інформацією про

Захист бізнесу

компанію можна ознайомитись на

Цивільне право

сайті www.klochkov.partners

№8 (37) грудень 2018 р.

11

РОБОТА КОМІТЕТІВ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

НАРАДЧА PRO – НОВИЙ СУДОВО-ДИСКУСІЙНИЙ ФОРМАТ
ВІДКРИТИХ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ААУ ТА
ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ!

21 ЛИСТОПАДА ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НОВОГО
СУДОВО-ДИСКУСІЙНОГО ФОРМАТУ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ
ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТУ З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ АСОЦІАЦІЇ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТА ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ - НАРАДЧА
PRO!
Перше засідання було присвячене
застосуванню новел ГПК України в
суді першої інстанції та виявило собою обговорення: практичних проблем визначення компетентного
господарського суду та судді; ролі
підготовчого засідання в процедурі доказування «по новому»; особливостей повторного судового
розгляду при направленні справи
на новий розгляд або за нововияв-
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леними обставинами; практики застосування інституту зустрічного
забезпечення; старих-нових інструментів процесуальних зловживань
та рецептів боротьби з ними.
Судову сторону дискусії на заході
представили судді Господарського суду міста Києва – Інна Отрош,
Олеся Дупляк, Віта Бондарчук,
Тетяна Васильченко та Роман
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Бойко, адвокатську спільноту на
заході відрекомендовали – Максим Корчагін, партнер Antika
Law Firm, Андрій Іванів, старший
юрист EQUITY, Олег Громовий,
керуючий партнер ЮФ "GENTLS",
Олександр Шкелебей, керуючий
партнер ESQUIRES, Олександр
Кравець, радник Eterna Law Kyiv.
Співмодераторами заходу виступили: Олег Маліневський, партнер
EQUITY, Голова Комітету з судової
практики ААУ та Вадим Босий, суддя, Заступник Голови Господарського суду міста Києва.

РОБОТА КОМІТЕТІВ
ТАЄМНІ АГЕНТИ ТА ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ
21 ЛИСТОПАДА ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ КОМІТЕТУ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ "ТАЄМНІ АГЕНТИ ТА ПРОВОКАЦІЯ ЗЛОЧИНУ".
Захід розпочався з виступу позаштатного співробітника НАБУ Євгена Шевченка, який розповів про
деякі аспекти власного досвіду роботи по викриттю корупціонерів.
За його словами Бюро ретельно
підходить до питання коректності оформлення залучення "агентів",
а також до питання недопущення
провокацій вчинення злочину.
На думку Євгена, інститут заборони
провокацій у корупційних правопорушеннях захищає злочинців та є
недоцільним. Пан Шевченко також
висловив думку про те, що ефективне розслідування даної категорії справ не можливе без залучення
"агентів".
У свою чергу, детективи НАБУ зазначили, що Бюро залучає "агентів" до
розслідування, коли протиправна
діяльність фігуранта вже розпочата. За їхніми враженнями мотивація в осіб, котрі стають "агентами"
– досить різноманітна (від активної життєвої позиції та патріотизму
до прагнення пригод). Детектив також розповів про типовий алгоритм
розслідування кримінального провадження із залученням "агентів" і
поділився з присутніми інформацією по нещодавнє рішення ЄСПЛ у
справі "Чохонелідзе проти Грузії" та
запевнив, що Бюро враховує практику вказаного суду у своїй роботі.

ватюк зосередила увагу учасників
заходу на підходах ЄСПЛ до оцінки
провокації злочину та висловила
переконання, що дане явище – неприпустиме. Зокрема Вікторія наголосила, що діяльність "агента" у
справі повинна бути пасивною, проте це твердження не слід сприймати буквально. На думку пані Жовноватюк, відповідь на питання, чи
мало місце провокування особи на
вчинення злочину, може бути надана лише за результатами оцінки доказової бази в сукупності та
взаємозв'язку.
Представник Департаменту карного розшуку Національної поліції
України також підтримав тезу про
ефективність "агентів" при розслідуванні злочинів. На його думку,
технічний прогрес не зможе замінити цієї форми оперативної роботи
ще довгий час, а відсоток злочинів,
які вдається розкрити саме завдяки
"агентам" є досить високим.
На завершення заходу доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного
університету біоресурсів і природокористування України Анатолій
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Долгополов висловив думку про
необхідність законодавчих змін задля детальнішої регламентації залучення "агента" до кримінального
провадження, а також необхідність
законодавчого закріплення визначення поняття "провокація злочину". На думку пана Долгополова, у
Кримінальному кодексі України також доцільно передбачити окремий спеціальний склад злочину за
провокацію зі ініціативи працівника
правоохоронного органу.
Підсумовуючи дискусію, модератор
круглого столу, співголова Комітету
кримінального права та процесу
Андрій Сидоренко подякував гостям за активне обговорення піднятого питання.
Асоціація адвокатів України висловлює подяку всім учасникам та доповідачам круглого столу!
Особливу подяку висловлюємо Андрію Сидоренку, Співголові Комітету ААУ з кримінального права та
процесу, партнеру АО "Скляренко,
Сидоренко та партнери" та Андрію
Тригубу, члену Комітету з кримінального права та процесу, асоційованому партнеру АО "Скляренко, Сидоренко та партнери" за організацію
та проведення круглого столу.

Детективи також підтримали думку
про те, що без "агентів" ефективне
розслідування корупційних злочинів неможливе, оскільки сам лише
комплекс НСРД та ОТЗ не здатні забезпечити викриття винних осіб.
Слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва Вікторія Жовно№8 (37) грудень 2018 р.
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СПІВПРАЦЯ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З РАДОЮ СУДДІВ
УКРАЇНИ

23 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
ПІДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З РАДОЮ СУДДІВ УКРАЇНИ.
23 листопада 2018 року Асоціація
адвокатів України підписала Меморандум про співпрацю з Радою
суддів України.
Участь у підписанні Меморандуму
взяли Зоя Ярош, Президент ААУ,
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Олег Ткачук, Голова Ради суддів
України, Єгор Краснов, голова Комітету з питань дотримання етичних норм, запобігання корупції і
врегулювання конфлікту інтересів,
Олена Костюченко, член Правлін-
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ня ААУ та Анна Аксьонова, виконавчий директор ААУ.
Метою Меморандуму є консолідація зусиль сторін, які спрямовані
на співпрацю у сфері забезпечення незалежності суддів і судів та
впровадження передового досвіду організаційного забезпечення
діяльності судів.

ПРОЕКТ ААУ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ВІДБУЛАСЬ X ШКОЛА КАР'ЄРНОГО РОСТУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ
КМА ААУ!
24 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ ВІДБУЛАСЬ X ЮВІЛЕЙНА ШКОЛА
КАР'ЄРНОГО РОСТУ КЛУБУ МАЙБУТНІХ АДВОКАТІВ КМА ААУ!
Захід відкрила Леся Дубчак, Президент Клубу майбутніх адвокатів,
яка привітала учасників з X ювілейною школою кар'єрного росту КМА
та представила першого доповідача Ольга Дмитрієва, голову Наглядової ради ААУ, керуючого партнера АО "Дмитрієва и партнери".
Пані Ольга розповідала про ідеального командного гравця, з погляду топ-менеджера юридичної
компанії, а також поділилась з учасниками професійним досвідом та
практичними порадами.
Про непублічну публічність молодим адвокатам та юристам розповідав Олексій Шевчук, адвокат, телеведучий, керуючий партнер АО

"Barristers". Також адвокат розповідав як поєднує роботу адвоката і
телеведучого.
Павло Пархоменко, суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області, виступив з темою "Особливості застосування Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод в національній
судовій практиці".
"Публічна промова як обов'язок адвоката" - тема лекції Андрія Осіпова, адвоката, директора Одеської
кіностудії, випускника програми
"Адвокат майбутнього". Пан Андрій
поділився практичними порадами публічного виступу. Доповідач
звернув увагу на теорію та психо-

логію виступу, помилки та запитання, а також навів приклди вдалих та
невдалих публічних виступів.
Ми щиро вдячні всім учасникам
школи за участь! Сподіваємось, що
ви отримали максимум корисної
інформації та мотивації, яка рухатиме Вас підкорювати нові вершини
в юриспруденції.
Велику подяку висловлюємо:
Доповідачам Школи - за знайдений
час та чудові доповіді.
Генеральному партнеру КМА ААУ АО «Dmitrieva & Partners», за сприяння в організації заходу.
Президенту КМА ААУ-Лесі Дубчак,
за проведення Школи кар'єрного
росту.
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СТАТТЯ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ЗАСТОСУВАННЯ МІРИ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ
ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ – НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ВАЖІЛЬ ВПЛИВУ?

Щербина Олександр
АДВОКАТ АО “BARRISTERS”

Чому орган досудового розслідування в тяжких та особливо тяжких злочинах просить застосувати до підозрюваних виключну міру
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка мета такого
застосування, можливо це пострадянські статистичні вимоги чи важіль впливу на підозрюваних, в цих
питаннях я пропоную Вам розібратись.
Після затримання та вручення особі повідомлення про підозру розпочинається досить цікаве, допит
особи в якості підозрюваного, супроводжується така процесуальна
дія певними погрозами зі сторони
слідчого. В 90% відношенні слідчі
пропонують підозрюваному дати
викривальні покази проти себе та/
або інших осіб, при цьому обіцяючи що він поїде додому, а не в ІТТ.
Беззаперечно, особа яку затримали перебуває у стресовому стані,
дотиснути її не так важко, але проблема зовсім не в цьому, після надання показів, які необхідні слід-
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чому, особа їде у «Буцегарню», а
слідчий разом з прокурором святкують свою першу перемогу. Вони
досягли своєї мети, а завтра, цей
протокол допиту ляже в основу
клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та буде демонструватись слідчому судді як доведеність
вини підозрюваного. Виникає риторичне запитання, чому «реформовані кадри» Національної поліції, ново – старостворене НАБУ та
їх процесуальні керівники з прокуратури вдаються до таких підходів?
Це лише один з прикладів які можна навести з практики, звісно в цій
категорії справ, під час такої процесуальної дії повинен бути присутній адвокат, який зобов’язаний
попередити такий можливий розвиток подій.
Так чому ж сторона обвинувачення звертається до суду з клопотанням про застосування виключного
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки вина
підозрюваного не доведена а доказування з врахуванням презумпції невинуватості покладається на
сторону обвинувачення, обґрунтованість підозри без існування ризиків не може бути підставою для
застосування запобіжного заходу,
та ще й необхідно переконати суд
в тому, що альтернативний вид запобіжного заходу не може бути застосований.?
Посилання прокурора на тяжкість
інкримінованого злочину без зазначення інших обставин за правильної позиції сторони захисту
залишається як правило поза увагою суду.
Так за ради чого такі зусилля,
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оскільки, як правило, сторона обвинувачення в ході слухання клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою, лише перелічує ризики та жодним чином їх не підтверджує наявними матеріалами що додаються до клопотання.? Відповідь
знаходиться поруч, людиною до
якої застосовується така виключна міра запобіжного заходу дуже
легко маніпулювати, обмежуючи її
в праві спілкування з близькими,
вільного пересування, дана особа
постійно перебуває у пригніченому стані.
Практикуючі адвокати постійно зіштовхуються з проблемами оскарження таких рішень суду першої
інстанції, тому що після подання
апеляційної скарги представник
органу обвинувачення перестає
на якийсь час працювати з цією
кримінальною справою, штучно
не з’являються до суду апеляційної інстанції, у зв’язку з великою завантаженістю районних судів тижнями відписуються рішення та не
направляються матеріали до суду
апеляційної інстанції. Весь цей час,
особа яка не є навіть обвинуваченою, знаходиться за гратами, де
з’являється його надія, прокурор
або слідчий який приносить йому
протокол допиту і каже підпиши,
вийдеш!
Звісно все що описано мною в даній статті є лише маленькою частиною постійного протистояння та
вибір громадян залишається тільки за ними, працювати з професіоналами які зможуть вберегти від
маніпуляцій слідчих та надати належну правову допомогу чи надати можливість обвинуваченню для
маніпуляцій.

РОБОТА КОМІТЕТІВ
ЛІКАР, ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА, ВЛАДА:
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ
«ЛІКАР, ПРОФЕСІЙНА СПІЛЬНОТА, ВЛАДА: ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ВЗАЄМОДІЇ», - САМЕ ТАК НАЗИВАВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ, ОРГАНІЗОВАНИЙ КОМІТЕТОМ ААУ З МЕДИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА СПІЛЬНО З КАФЕДРОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА ТА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИМ ЦЕНТРОМ МЕДИЧНОГО
ПРАВА КНУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА.
Захід, який відбувся 5 листопада
2018 року в стінах «червоного
корпусу» університету, зібрав адвокатів, лікарів, менеджерів охорони здоров’я, науковців.
Прикметно, що він став продовженням Круглого столу «Ліцензування і акредитація медичної
практики: що нового і чого чекати?», проведеного Комітетом ААУ
з медичного і фармацевтичного
права 18 вересня 2018 р.
Цього разу у фокусі уваги учасників було професійне ліцензування лікарів, запровадити яке
пропонує Міністерство охорони
здоров’я України. Фахівці обговорили проект відповідної Концепції, поділилися своїми зауваженнями, ідеями та пропозиціями.
Особлива увага була приділена
участі професійних лікарських
асоціацій в реформі охорони
здоров’я. А їх чимало: тільки в
стоматології налічується 83 професійних асоціації.

управлінських колах.
Не менш важливим є питання безперервного професійного розвитку медиків. І тут знову-таки досвід
адвокатів може стати в пригоді.
Свої думки та пропозиції висловили адвокати Радмила Гревцова
і Руслан Совершенний, вченийадміністративіст Олексій Проневич, лікар та юрист Світлана
Дутчак, керівники професійних
лікарських асоціацій і одночасно
- представники наукової медичної
спільноти Тетяна Знаменська,
Лариса Філіпенкова, Тетяна
Гарник, лікарі та експерти у сфері
управління охороною здоров’я
Станіслав Ханенко і Костянтин Надутий, лікарі й громадські діячі Іван Сорока і Дмитро

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

Вернигор та інші.
Відзначимо, що заходи, організовувані Комітетом ААУ з медичного
і фармацевтичного права, присвячені злободенним питанням
та збирають представників різних
професій і різних точок зору, але
завжди відбуваються у толерантній атмосфері і завершуються конструктивними пропозиціями.
Асоціація адвокатів України висловлює вдячність всім учасникам
та доповідачам круглого столу за
участь.
До нових зустрічей!

Зараз часто наголошується на
необхідності більш активної ролі
професійної спільноти, проте організаційно-правові
механізми
такої участі наразі не вироблені.
Тож адвокатам є що порадити лікарям.
Те ж саме стосується і запровадження лікарського самоврядування, моделі і порядок якого
гаряче дискутуються в медичних і
№8 (37) грудень 2018 р.

17

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ААУ
АО «НАЦІОНАЛЬНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

Адвокатське об’єднання «Національна колегія адвокатів» було
створене у 2003 році з метою надання висококваліфікованої правової допомоги. З часу створення
воно об’єднало команду досвідчених практикуючих адвокатів, які
працюють для захисту інтересів
фізичних і юридичних осіб при-

ватного і публічного права, іноземних інвесторів.

дартів і етичних норм професії

Об’єднання надає повний комплекс юридичних послуг національним та міжнародним компаніям, що ведуть бізнес в Україні
та за її межами, фізичним особам
– громадянам України, іноземним
громадянам та особам без громадянства.

кращі

Адвокати об’єднання мають більше ніж 10-річний досвід роботи
в сфері юридичного консалтингу,
різних сферах юридичної і судової практики. У своїй діяльності
об’єднання дотримується загальновизнаних міжнародних стан-

адвоката, підтримує і розвиває
традиції

юриспруденції,

притримується принципу творчого і кваліфікованого підходу до
справ клієнтів з урахуванням його
інтересів, дотримання прав і свобод, тим самим сприяючи успішному вирішенню проблемних питань та досягненню необхідного
результату.
З детальною інформацією про
компанію можна дізнатись на сайті www.nka.com.ua

EQUITY
несу у 2017 році.

EQUITY – провідна юридична компанія широкого профілю, що спеціалізується на міжнародній та
національній практиці. Визнана
кращою юридичною компанією у
судовій практиці у 2018 та 2016 роках та кращою компанією у сфері
White Collar Crime/Anticorruption
у 2018 році, також визнана у сфері
банкрутства та сфері захисту біз-
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Команда EQUITY – це провідні експерти, які керуються етичними
принципами чесності, справедливості та порядності і забезпечують
професійне вирішення проблем
клієнта. Штат працівників складають понад 45 юристів та 8 партнерів.
EQUITY входить у ТОП-10 юридичних компаній України та є впевненим національним лідером за
даними «Рейтинг визнання за галузями практик», який було сформовано на основі рекомендацій колег
в рамках дослідження «50 провід-
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них юридичних фірм України». Так,
EQUITY за визнанням ринку є компанією №1 у судовій практиці, компанією №1 у практиці банкрутства
та реструктуризації, компанією №2
у сфері захисту бізнесу та компанією №5 у сфері кримінального права.
У 2017 році команда EQUITY відсвяткувала 15-річчя досвіду своєї
роботи та продовжила здобувати
перемоги на власній професійній
ниві.
Детальніше про компанію можливо ознайомитись на сайті www.
equity.law
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INTEGRITES
торгівлі, нерухомості, а також у судовій, арбітражній та кримінальній
практиках.

INTEGRITES — міжнародна юридична фірма, заснована 2005
року, з офісами в Україні, Росії,
Казахстані та представництвами у
Великобританії, Нідерландах і Німеччині.
Фірма надає юридичні послуги у
сферах корпоративного права та
M&A, банківського та фінансового, антимонопольного та конкурентного, податкового права, комерційної медіації, міжнародної

У складі глобальної команди INTEGRITES – 16 партнерів та 8
радників. Юристи фірми володіють експертизою у низці індустрій:
авіація, автомобільна промисловість, агропромисловий сектор,
банківські та фінансові послуги,
інформаційні технології та телекомунікації, інфраструктура і логістика, нерухомість і будівництво,
харчова промисловість, оборона і
військово-технічна співпраця, торгівля і дистрибуція, фармацевтика
і медицина, хімічна промисловість,
енергетика і природні ресурси.

Портфоліо INTEGRITES нараховує
понад 850 корпоративних клієнтів
у цілому світі. Клієнти довіряють
нам через бездоганну репутацію.
Фірма щороку посідає провідні позиції у міжнародних і національних рейтингах та довідниках, зокрема: The Legal 500 EMEA,
Chambers Europe, Chambers Global,
IFLR1000, Who’s Who Legal, The
Best Lawyers, The Lawyer, EE Project
Awards, ULF, Юридична премія, а
також входить у ТОП 50 провідних
юридичних фірм України.
Ознайомитись з детальною інформацією про компанію можна на
сайті www.integrites.com

DOMINION LEGAL GROUP

Адвокатське об’єднання «Правова
група «Домініон» засноване у Києві
в 2005 році.
Правова група «Домініон» – юридична компанія, що надає професійну юридичну підтримку та
правовий захист діяльності і розвитку бізнесу на всій території
України.
Юристи правової групи «Домініон»
- це висококваліфіковані фахівці в
різних областях права, але головними напрямками діяльності є:
корпоративне, податкове, конкурентне, земельне та трудове пра-

во, судова практика, створення і
ліквідація підприємств, стягнення
заборгованості з фізичних та юридичних осіб, де фахівці компанії
отримали найбільш цінний досвід
при забезпеченні правових питань
клієнтів.

аналітичний підхід та стратегічний

Правова група «Домініон» є членом
найавторитетніших організацій в
своєму сегменті, таких як: Асоціація правників України та Асоціація
учасників ринку альтернативних
видів палива та енергії України.

підтримка і розвиток стабільних

Ми відзначаємося здатністю знаходити швидкі, ефективні та високоякісні рішення, чутливо реагувати
на різносторонні потреби клієнтів,
виконувати роботу в найкоротші
строки.
Наша мета полягає в тому, щоб
піклуватися про клієнтів, пропонуючи їм можливі схеми дій,

погляд на існуючі проблеми.Ми зацікавлені в успіху наших клієнтів,
і ми сумлінно ставимося до справ
та проектів, які доручають нам
наші клієнти. Для нас є важливим
відносин з клієнтами, працюючи
з якими ми орієнтуємося на вибудовування довгострокових партнерських відносин.
Наша Команда гарантує чесність
у відносинах з клієнтом, високу
якість в обслуговуванні та добросовісність у виконанні роботи.
Ознайомитись з детальною інформацією про компанію можна на
сайті www.dominion.ua
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«ЗА» И «ПРОТИВ» СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Інна Мокіна
Голова Херсонського відділення
ААУ, Голова Ради адвокатів
Херсонської області, Голова АО
«Херсонська колегія адвокатів»

10 октября – Международный
день борьбы со смертной казнью.
С 1997 года в Украине введен мораторий на смертную казнь , а в
2000году Украина ратифицировала Протокол № 6 к Конвенции
о защите прав и основный свобод человека, и смертная казнь
в Украине отменена. По данным
«Международной амнистии» до
1995 года Украина имела один из
самых высоких показателей по количеству вынесенных смертных
приговоров. Защита «смертника»
запоминается на всю жизнь. Эти
две истории – об этом.
«Расстрел»
Что такое смертная казнь?
Это – самое жестокое, самое
умышленное из всех убийств.
Самое преднамеренное, самое
организованное. Общество придумало «отмазку», что оно не яв-
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ляется противоправным, потому
что совершается по приговору
суда. Величайшая глупость. Убийство – всегда убийство, под каким
бы «соусом» оно не подавалось. В
обществе, где существует смертная казнь, жить нельзя. Не только
потому, что страшно, но и потому, что такое общество не имеет
будущего. Почему? Потому что в
нем нет Веры. Аргументы сторонников смертной казни примитивно просты, я не раз их слышала в
виде вопроса: если бы убили твоего близкого, ты бы не требовал
смертной казни для его убийцы?
Хочу рассказать одну историю.
Она - о смертной казни, о приговоре , приведенном в исполнение. Дело было в середине 90-х.
Я была уже известным адвокатом,
с именем. Не смотря на это, никогда не отказывалась от дел по
назначению , которые тогда проводились фактически бесплатно. Однажды к нам в адвокатское
объединение поступил запрос из
областного суда на участие защитника по назначению в уголовном
деле по статьям 93 п. «а», 142 УК
Украины. Подсудимых трое. Беру себе одного из них , иду в суд
изучать дело. Фабула «тяжелая»:
три разбойных нападения с убийством. Потерпевшие - водители,
занимавшиеся извозом. Схема
простая: просили водителя подвезти, садились в машину втроем, ехали, в дороге душили, потом
забирали деньги, ценности. Мой
подзащитный в главной роли – и
организовывал, и убивал. В голове
пронеслось: «Вот это повезло...»
Смотрю в материалы дела и вижу
– там до меня был, вернее была,
адвокат по договору. Участвовала
во всех следственных действиях
- подзащитный все рассказывал,
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признавал вину. Договор с ней заключала его мама. Потом, когда
дело зашло в суд, у мамы, видимо,
кончились деньги, или барышняадвокат не пожелала получить
расстрельный приговор... В общем
, «растворилась в пространстве»
под предлогом то ли отпуска, то ли
длительной командировки. Ознакомившись с делом, иду в СИЗО
беседовать с подзащитным. Сижу
в следственном кабинете и ожидаю увидеть душегуба, который
своими руками удавил троих. Думаю, как буду такого защищать?
Завели его в кабинет. Усталый
,некрасивый парень лет тридцати.
Потемневшее лицо, безысходный
взгляд. Разговаривать ему не хочется. Он просто ждет – когда все
кончится. Из дела знаю, что была
семья, жена «пилила» за безденежье, работал где-то разнорабочим, потом работы не стало - перебивался случайными заработками.
Задумались как-то о жизни с двумя
знакомыми и решили «заняться».
Я смотрела не его руки в наручниках – большие и натруженные.
Он понял мой взгляд - по еле уловимому движению был виден его
порыв их спрятать. Но – наручники. «Что же ты этими руками
не строил, не копался в земле?»
- повис непроизнесенный вопрос.
«Я не хочу жить, пускай меня расстреляют» - сказал он. Я сидела
на маленькой, прибитой к полу
табуретке в прокуренном следственном кабинете, и мне было
нечего ему сказать. НЕЧЕГО. Что
говорить? Любой вопрос и любая
фраза типа «вы раскаиваететсь?»
или «надо надеяться» будут
фальшивыми и нелепыми. Так мы
и сидели в этой тяжелой тишине.
Молча. Вдруг почувствовала, что
он не хочет, чтобы я уходила. По-

СТАТТЯ
чему? Ему было нужно, чтобы ктото знал, что ему хочется умереть.
Это было его раскаянием, которое
он не мог выразить словами. Мне
показалось тогда, что если я уйду,
сказав какую-то дежурную адвокатскую фразу, нажав кнопку вызова
контролера СИЗО, то убью его здесь
и сейчас. Я осталась. Начала разговор о чем-то другом, вообще не о
деле... Говорили мы около часа, пока не пришел конвоир. Прощаясь,
я назвала его по имени. Мне показалось, что он как-то посветлел. На
улице начинала хозяйничать весна.
Повеселевшее солнышко бодрило
серых человечков, снующих по тротуару. Я шла и понимала - барышняадвокатесса, бросившая дело, испугалась той повисшей тишины ,
молчания и перспективы разделить
с ним этот последний путь - в никуда
. Эх , барышня, не место вам в профессии...
Судебные
заседания
были
непростыми. В зале – родственники убитых, их матери. Мой
подзащитный дает скупые показания, все признает. Старается приуменьшить вину соучастников к
их какой-то шакальей радости. Доказательства исследованы, вина
подсудимыми признана. Выступили
прокурор и потерпевшие, требовавшие смертной казни. Выступила
защита - против смертной казни
вообще и по этому делу в частности . Потом - последнее слово. Он
сказал, что заслужил расстрел и
не просил о снисхождении. Было
тяжело , потому что в зале - мамы
убитых. И потому, что именно в
этот день пришла его мама. Все они
плакали. Суд удалился на несколько дней в совещательную комнату.
Наступил день приговора. Так получилось, что попала я в больницу
и была на костылях. Имела право
на оглашение приговора не прийти. Но – понимала ,что не имею

на это морального права. Так, стоя
на костылях, и выслушала свой
первый и последний в адвокатской
карьере смертный приговор. Именно СВОЙ. Потому что было ощущение, что расстрел этот касается
меня. Помню, как заплакала в зале
его мама. Он выслушал приговор
спокойно, но когда она всем телом
повернулась к нему и в слезах с болью выдохнула: «Сынок...» Он опустил заблестевшие глаза и сжал побелевшими пальцами решетку: «Не
плачь мама, не надо. Я заслужил.
Прости меня...»
Он отказался писать и апелляцию,
и ходатайство о помиловании. Я подала их от своего имени. Было отказано.
Прошло несколько месяцев, и в
юридическую консультацию пришла женщина. Она плакала и повторяла: « Слава Богу, что я Вас нашла , я прошу, сделайте что-нибудь,
чтобы его не расстреляли! Я не могу с этим жить, я не сплю ночами...
Да, он убил моего сына, но я не хочу, чтобы убили его... Скажите, ведь
его не расстреляли, он еще жив?
Пожалуйста, скажите...» Это была
мама одного из потерпевших.
Вскоре на смертную казнь в Украине был введен мораторий. Потом ее
исключили из уголовного кодекса.
Известность и ИМЯ приходят к адвокату в первые 5 лет. И не всегда в
результате проведения
дорогостоящих дел - состоятельные
клиенты, как правило, предпочитают тишину. Главное, чтобыдело
было резонансным . А еще важнее,
чтобы работа твоя в деле этом была
профессиональной и достойной –
заслуживающей того, чтобы о ней
говорили с уважением.
В 1989г. наш город содрогнулся
от жестокого убийства 14-летнего
мальчика из хорошей еврейской
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семьи. Мальчик ушел в школу и
не вернулся домой. Родители подняли на ноги милицию, своих
многочисленных знакомых и родственников. Жили они в центре
старого города – район улиц Комсомольской и Суворова. И вот изуродованное тело мальчика было
найдено в глубине одного из дворов по ул. Комсомольской за туалетом и мусорным баком . Ребенок был зверски убит и над ним
надругались. Кости черепа были
сломаны, стены в крови, тело было
завернуто в кусок старых обоев,
валявшихся около мусорного бака.
Горе родителей было бесконечным.
При том, что были они достаточно
молодыми, детей иметь больше не
могли из-за состояния здоровья
жены. В сыне души не чаяли , был
он долгожданным поздним ребенком.
Город негодовал. Убийцу вскоре нашли. Им оказался 19-летний парень
без определенного места жительства. Когда к нам пришло требование из прокуратуры о предоставлении ему защитника по назначению
– все адвокаты наотрез отказались.
И тогда заведующая юридической
консультацией приняла решение –
раз никто не хочет, в дело пойдет
самый молодой адвокат. С лучезарной улыбкой она пригласила меня в
кабинет и «обрадовала» : «Инночка
Владимировна! Пойдешь в очень
интересное дело - там и убийство с
несколькими отягчающими, и разбой, и хулиганство , и подсудность
будет областного суда...»
Продолжение статьи читайте в следующем номере.
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СТАТТЯ
ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ НЕОСКАРЖУВАНОГО У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Олена Костюченко
к.ю.н., доцент, адвокат, партнер
АО «Дмитрієва та партнери»,
Голова Науково-експертної ради
та член правління
Асоціації адвокатів України,
доцент кафедри правосуддя
юридичного факультету
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка
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У судовій практиці актуальним є
питання щодо конституційності
чи
неконституційності
тобто
відповідності чи невідповідності
Конституції України наступних
положень
Кримінального
процесуального кодексу України
(далі КПК): 1) ст. 303 КПК (щодо
вичерпного
переліку
рішень,
дій чи бездіяльність слідчого
або прокурора, що можуть бути
оскаржені під час досудового
розслідування, і неможливості
оскаржити під час досудового
слідства інші рішення, дії чи
бездіяльність у 14 випадках, коли
положення КПК не регулюють або
неоднозначно регулюють питання
кримінального провадження); 2) ч.
3 ст. 307 КПК (щодо неможливості
оскарження ухвали слідчого судді
за результатами розгляду скарги
на рішення, дію чи бездіяльність
слідчого чи прокурора, окрім
ухвали про відмову у задоволенні
скарги на постанову про закриття
кримінального провадження, про
скасування повідомлення про
підозру та відмову у задоволенні
скарги на повідомлення про
підозру); 3) ст. 309 КПК (щодо
вичерпного
переліку
ухвал
слідчого судді, які можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку,
і неможливості оскарження інших
ухвал слідчого судді, які явно
незаконні); 4) ч. 4 ст. 399 КПК (щодо
відмови у відкритті провадження
лише, якщо апеляційна скарга
подана на судове рішення,
яке не підлягає оскарженню
в апеляційному порядку). Так,
Конституційним Судом України на
даний час відкрито провадження
за
конституційною
скаргою
громадянина України 1. з приводу
порушення його конституційного
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права
на
оскарження
та
невідповідності положень ст.ст.
307, 309 і 399 КПК Конституції
України.
Для
України
додержання
міжнародних стандартів прав
людини повинно бути одним із
пріоритетів внутрішньої політики
держави. Відповідно до ст. 8
Загальної декларації прав людини
(1948 р.) кожна людина має право
на ефективне поновлення в правах
компетентними
національними
судами у випадках порушення
її основних прав, наданих їй
конституцією або законом. У
ст. 3 Віденської декларації про
злочинність і правосуддя: відповіді
на виклики XXI століття (2000 р.)
підкреслено
відповідальність
кожної держави за введення
і
підтримання
справедливої,
відповідальної,
етичної
та
ефективної системи кримінального
правосуддя
як
важливого
фактору сприяння економічному і
соціальному розвитку та безпеки
людини. Оскарження судових
рішень, їх перевірка судовими
інстанціями вищого рівня повинна
забезпечити їх справедливість бути
засобом захисту прав та законних
інтересів
учасників
судового
процесу та сприяти реалізації
верховенства права. Перегляд
судовою
інстанцією
вищого
рівня рішення суду проголошено
світовим
співтовариством
як
одне з найважливіших прав
людини і громадянина. Право на
перегляд судового рішення судом
вищої інстанції розглядається як
невід’ємне право особи на захист.
Гарантування охорони прав осіб є
одним із завдань правової системи
та державного життя, що знайшло
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відображення у Конституції України. Зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження
рішення суду, крім випадків, встановлених законом у п. 8 ч. 3 ст. 129
Конституції України було проголошено однією з основних конституційних засад судочинства в Україні.
В результаті проведення чергової
судової реформи у 2016 році п. 8 ст.
129 Конституції України було змінено та викладено в новій редакції,
так, однією з основних засад судочинства стало забезпечення права
на апеляційний перегляд справи та
у визначених законом випадках –
на касаційне оскарження судового
рішення. Вказане положення знайшло своє часткове відображення і в новому Законі України «Про
судоустрій і статус суддів» від 2
червня 2016 року № 1402-VIII. Проте норми КПК 2012 р, які регулюють
питання апеляційного оскарження
та перегляду судових рішень, не
були приведені у відповідність до
оновлених та розширених конституційних гарантій з цього питання.
Така ситуація викликає проблеми
у судовій практиці з реалізацією у
кримінальному процесі конституційної гарантії на апеляційний перегляд судових рішень.
Конституція України має найвищу
юридичну силу; закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і
повинні відповідати їй; норми Конституції України є нормами прямої
дії; звернення до суду для захисту
конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України
гарантується; конституційні права і
свободи гарантуються і не можуть
бути скасовані (ч. 2, 3 ст. 8, ч. 2 ст. 22
Конституції України).
Слід наголосити, що норма Основного Закону, встановлена п. 8 ч.
2 ст. 129 Конституції України (у ре-

дакції Закону України № 1401-VIII
від 02.06.2016), щодо забезпечення права на апеляційний перегляд
справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження
судового рішення набула чинності
пізніше набуття чинності нормам
КПК 2012 р. Таким чином, застосовуватись має саме норма Конституції України як норма прямої дії, що
в свою чергу зобов’язує суди при
розгляді конкретних справ керуватись насамперед нормами Конституції України.
Відсутність у КПК норми щодо можливості оскарження ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні
скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора порушує
конституційне право на судовий
захист, яке за статтею 64 Конституції України не може бути обмежено.
Слід погодитися з доводами, наведеними у конституційній скарзі
громадянина Р.С Тарпана. Згідно з
абз. 2 п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя від 01.11.1996 №
9 «суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги
з підстав, передбачених законом,
який це право обмежує», оскільки право на оскарження гарантовано ст. 55 Конституції України. У
офіційному тлумаченні ч. 2 ст. 55
Конституції України, викладеному
в Рішенні Конституційного Суду
України від 14.12.2011 № 19-рп/2011,
зазначено, що реалізація конституційного права на оскарження в
суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів влади, місцевого самоврядування, посадових
і службових осіб забезпечується в
порядку, визначеному процесуальним законом. Однак таке тлумачення не скасовує прямої дії норми ч.
2 ст. 8 Конституції України, за якою
закони та інші нормативно-пра-
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вові акти приймаються на основі
Конституції України і повинні відповідати їй. Конституційний Суд
України у Рішенні від 11.12.2007 №
11 -рп/2007 вказав, що: «Реалізацією права особи на судовий захист
є можливість оскарження судових
рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій. Перегляд судових
рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення порушених прав і охоронюваних
законом інтересів людини і громадянина» (абз. 3 п.п. 3.1 п. 3 мотивувальної частини). Редакція п. 8 ч. 3
ст. 129 Конституції України станом
на 01.01.2006 р. передбачала гарантію забезпечення апеляційного та
касаційного оскарження рішення
суду, крім випадків, встановлених
законом. Тобто процесуальний закон мав встановлювати випадки, у
яких рішення суду апеляційному та
касаційному оскарженню не підлягали. Проте після внесення змін до
Конституції України п. 8 ч. 2 ст. 129
Конституції України передбачає
іншу гарантію, а саме: забезпечення права на апеляційний перегляд
справи та у визначених законом
випадках - на касаційне оскарження судового рішення. Отже, нова
редакція п. 8 ч. 2 ст. 128 Конституції України передбачає право на
апеляційний перегляд будь-якої
справи, а право на касаційне оскарження судового рішення - лише у
випадках, які мають бути визначені процесуальним законом. Такий
висновок повністю підтверджується і правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною в абз. 10 п. 9 мотивувальної
частини Рішення від 30.01.2003 р.
№ 3-рп/2003, за яким «правосуддя
за своєю суттю визнається таким
лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення
в правах». З наведеного виходить,
що право на апеляційне оскаржен-
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ня судових рішень є невід’ємною
складовою права кожного на
звернення до суду, а тому не може
обмежуватись. Згідно з пунктом
2 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 №
9 «Про застосування Конституції
України при здійсненні правосуддя» суди при розгляді конкретних
справ мають оцінювати зміст будьякого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору
його відповідності Конституції та
в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію України як
акт прямої дії. Крім того, названі
норми ст.ст. 307, 309 і 399 КПК не
узгоджуються з іншими положеннями цього ж Кодексу. Зокрема ч.
1 та 3 ст. 21 КПК кожному гарантується право на справедливий
розгляд та вирішення справи в
розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на
підставі закону, а також кожен має
право на участь у розгляді в суді
будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків,
у порядку, передбаченому цим
Кодексом. Водночас згідно з вимогами п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК істотне
порушення вимог кримінального процесуального закону є підставою для скасування або зміни
судового рішення при розгляді
справи в суді апеляційної інстанції. Однак неможливість оскаржити в апеляційному суді явно
незаконну ухвалу слідчого судді,
винесену з істотним і очевидним
порушенням вимог кримінального процесуального закону, лише
з тієї підстави, що вона формально не підлягає оскарженню, нівелює саму природу правосуддя як
і засобу відновлення порушених
прав громадян. Застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм ст. 303, ч. 3 ст. 307,
ст.309 та ч. 4 ст. 399 КПК потягло
формальне застосування норми
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ч. 2 ст. 428 КПК. Верховним Судом також було відмовлено у відкритті касаційного провадження
у справі. Проте таке застосування
не узгоджується з положеннями ч. 2 ст. 424 КПК. відповідно до
якої ухвали суду першої інстанції
після їх перегляду в апеляційному порядку, а також ухвали суду
апеляційної інстанції можуть бути
оскаржені в касаційному порядку, якщо вони перешкоджають
подальшому кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Отже, через застосування норм КПК, що не
відповідають Конституції України
(є неконституційними), суди трьох
інстанцій відмовили особі у судовому захисті та відновленні її
порушеного права. Через неможливість встановлення законності
підстав для об’єднання кримінальних проваджень та постійного
штучного затягування досудового
розслідування, в результаті чого
завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК не
були виконані.
Принцип верховенства права
у кримінальному провадженні
застосовується з урахуванням
практики Європейського суду з
прав людини. У рішенні ЄСПЛ №
38695/97 від 15 лютого 2000 р. у
справі «Гарсіа Манібардо проти
Іспанії», п. 39 зазначено, що, якщо
апеляційні чи касаційні суди
існують, гарантії, що містяться
у ст. 6 Конвенції повинні бути
дотримані, зокрема, шляхом
забезпечення
ефективного
доступу до суду. Аналогічну
позицію ЄСПЛ висловив у п. 25
Рішення у справі «Делкур проти
Бельгії» від 17 січня 1970 року та п.
65 Рішення у справі "Гофман проти
Німеччини" від 11 жовтня 2001
року.
Конституційнім Суд України та-
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кож вважає, що право на судовий
захист включає в себе, зокрема,
можливість оскарження судових
рішень в апеляційному та касаційному порядку, що є однією з конституційних гарантій реалізації
інших прав і свобод, захисту їх від
порушень і протиправних посягань, в тому числі від помилкових
і неправосудних судових рішень
(Рішення КСУ у справі № З-рп/2015
від 08 квітня 2015 року).
Таким чином, слід визнати, що
норми ст.ст. 307, 309 і 399 КПК не
приведені законодавцем у відповідність до вимог конституційних
гарантій п. 8 ч. 1 ст. 129 Конституції України після внесення змін
в редакції Закону № 1401-VIII від
02.06.2016 щодо забезпечення
права на апеляційний перегляд
справи та у визначених законом
випадках – на касаційне оскарження судового рішення та суперечать їй, тобто апеляційний перегляд справи щодо судових рішень
без будь яких обмежень. Що у
судовій практиці призводить до
порушення конституційних гарантій реалізації основних засад судочинства і відповідно прав осіб
на апеляційний перегляд справи
та касаційне оскарження судового рішення, передбаченого п. 8
ст. 129 Конституції України та порушення принципу верховенства
права, передбаченого ст. 8 Конституції України; права на захист у
суді своїх порушених прав, передбачених ст. 55 Конституції України.
Відповідно слід визнати положення ст.ст. 307, 309 і 399 КПК такими,
що не відповідають конституційним гарантіям, передбаченим ст.
8, 55, п. 8 ст. 129 Конституції України. Чекаємо рішення Конституційного Суду України.

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «AVG»
• Головна цінність компанії —
фаховий захист клієнтів.

Юридична компанія «AVG» була заснована два роки тому – в 2014 році.
Це одна із молодих
українських юридичних компаній,
яка стрімко розвивається на ринку
юридичних послуг України. В 2016
році компанія увійшла в ТОП-5 провідних юридичних гравців в сфері
сімейного права.

роботу та вміють з позитивом
дивитись на життя. До роботи
в компанії залучають як спеціалістів з досвідом, так і молодих
юристів.

• Юридична допомога має увійти в життя українців на рівні
фахових «сімейних лікарів», які
постійно супроводжують, а не
«хірургів» — які з’являються на
стадії судового розгляду.

Для нас кожний член нашої команди — це людина, якій можна довірити справу клієнта.

• Юристи компанії постійно відвідують навчання з підвищення
кваліфікації та семінари, слідкують за змінами у законодавстві,
перебігом реформ та ініціатив.
• Основний капітал компанії «AVG» — це професіонали
своєї справи та самодостатні
особистості, які люблять свою
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Конфіденційність – це головне
правило у нашій роботі.
Успішне вирішення справ наших клієнтів – це запорука ділової репутації «AVG».
З детальною інформацією про компанію можна ознайомитись на сайті
www.avggroup.com.ua

PAVLENKO LEGAL GROUP

Компанія
Pavlenko
Legal
Group була заснована в 2008 році
відомим адвокатом Олександрою
Сасіною (Павленко). Pavlenko Legal
Group входить в ТОП-50 провідних юридичних компаній за підсумками щорічного дослідження
«50 провідних юридичних фірм
України 2015 року» (видавництво
«Юридична практика»). Компанія

надає повний спектр юридичних послуг національному та іноземному бізнесу. Команда юристів Pavlenko Legal Group реалізує
новий підхід до надання послуг,
пропонуючи не просто юридичну підтримку і супровід, а генерацію персоналізованих, не шаблонних рішень, що базуються на
об’єктивній інформації — правовій
картині та ситуації на ринку.
Юристи команди успішно практикують близько 15 років на внутрішньому ринку.
У 2017 році Pavlenko Legal Group за
професійні досягнення отримала
нагороду «Юридична фірма року
в сфері Government Relations» (The

Legal Awards, Ukraine) і входить
в ТОП-50 провідних юридичних
компаній за підсумками щорічного
дослідження «50 провідних юридичних фірм України 2016 року» (
видавництво «Юридична практика»).
Члени команди Pavlenko Legal
Group — активні учасники професійної юридичної спільноти, є членами бізнес-асоціацій — ЕВА, IBA,
входять до складу урядових і відомчих робочих груп з різних питань
законодавства.
Ознайомитись з детальною інформацією про компанію можна на
сайті www.plglaw.ua
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ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ ААУ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ МЕДІАПАРТНЕР

ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНИЙ
ПАРТНЕР

«БЮЛЕТЕНЬ АСОЦІАЦІЇ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
№8 (37) грудень 2018р.
Відповідальний редактор
Ольга Дмитрієва
Свідоцтво про державну
реєстрацію друкованого засобу
масової інформації
КВ №19855-9655Р від 22.04.2013

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ
МЕДІА-ПАРТНЕРИ:

Засновник:

Мета видання:

ВГО «Асоціація
адвокатів України»
вул. Дніпровська Набережна, 3
тел.: +380 44 491-69-71,
факс: +380 44 553-74-39
E-mail: info@uaa.org.ua

Поширення юридичних,
адвокатських і наукових знань,
інформування про діяльність ААУ
та з правових питань

Над випуском працювали:

Сфера розповсюдження:
загальнодержавна, зарубіжна

Періодичність: 6 разів на рік.
Статус видання: вітчизняне.

Наталія Журавльова, Софія
Жаб’як, Тетяна Буток, Катерина
Нікітюк, Анастасія Гурська,
Олександр Щербина, Інна
Мокіна, Олена Костюченко

www.uaa.org.ua:

Дизайнер: ФОП Суховєркова
Друк: ООО «АРТ Студія друку»
Замовлення № 2826
Наклад 400 екз.
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