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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
«СПРАВЖНІМ АДВОКАТОМ МОЖЛИВО СТАТИ ТІЛЬКИ ТОДІ,
КОЛИ ЛЮДИНА ОБРАЛА ЦЮ ПРОФЕСІЮ ЯК СПОСІБ ЖИТТЯ»
САМЕ АДВОКАТУРА І Є ВТІЛЕННЯМ ВСТАНОВЛЕННЯ ІСТИНИ, ЗАКОННОСТІ, УНИКНЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТА НЕСЕ В СОБІ ВЕЛИЧЕЗНУ
КОРИСТЬ ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА, ОСКІЛЬКИ БЕЗ АДВОКАТА ПОРУШУЄТЬСЯ БАЛАНС ЗАКОННОСТІ ТА ЗМАГАЛЬНОСТІ.
Тобто роблячи висновок для
себе, що моїм способом життя є
адвокатура, я беззаперечно вирішив обрати для себе професію
адвоката, та протистояти порушенню прав и основоположних
свобод людини.

Юрій Жовтан
Партнер АО «Barristers»
Що спонукало Вас до ви1 бору професії адвоката?
Перш за все до вибору професії мене спонукало дотримання справедливості, захисту прав громадян та додержання
законів з боку гілок влади.
Дійшовши висновку, що саме
ця професія є те, чим я буду жити,
я почав поглиблене вивчення її
специфіки. Почавши юридичну
практикуще будучи студентом, я
зрозумів – це те, чого потребує
моє внутрішнє бажання.
Як колись зазначив І. Шевельов: «Якщо професія стає способом життя, то ремесло – перетворюється в мистецтво».
Ось і я працюючи помічником
судді, все більш і більш впевнювався в тому, що саме адвокатура
і є втіленням встановлення істини,
законності, уникнення порушення прав та несе в собі величезну
користь для суспільства, оскільки
без адвоката порушується баланс
законності та змагальності.

4

А як же принцип проце2 суальної економії?
Він може в певній
мірі постраждати в контексті часових витрат на судовий процес.
Але якщо ми говоримо про доступ до правосуддя (а це базовий
принцип, на який часто звертає
увагу Європейський суд з прав
людини), то введення виключного права адвокатів на судове
представництво в суді першої
інстанції, як мені здається, йде
з ним врозріз. З іншого боку, на
етапах апеляції і касації має бути
забезпечено стовідсоткове професійне представництво, а можливість представництва юрособи його статутними органами
порушує цю концепцію. Якщо ми
зберігаємо корпоративне представництво, його слід розширити
і на трудові правовідносини, але
тоді втрачається вся суть адвокатської монополії.
Професія адвокат, на
3 Ваш погляд, це?
На мій погляд, адвокат це дуже незвичайна професія, яка вимагає кропіткої праці,
нестандартного мислення, досконалого знання закону, постійного
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вивчення правових норм від людини, яка обрала для себе дану
професію, задля отримання позитивних результатів.
Я вважаю, що адвокатом неможливо стати, лише склавши іспити та отримавши свідоцтво про
право на заняття адвокатською
діяльністю. Справжнім адвокатом можливо стати тільки в тому
випадку, якщо людина обрала цю
професію як спосіб життя.
Що треба для побудови
Україні дійсно демо4 вкратичної
самоврядної
організації адвокатури?
В даний час адвокатура зазнає
великого тиску з боку державного
апарату задля того, щоб мати можливість здійснювати вплив та маніпулювання з боку держави. Це вбачається зі змін в законодавчі акти,
та пропонуванні прийняття нових
законів, які цілеспрямовано можуть знищити інститут адвокатури
у разі їх прийняття.
На мій погляд, адвокатська
спільнота зайняла тверду позицію щодо утримання ситуації під
контролем та не допущення втручання в діяльність адвокатури.
Ми повинні відстоювати своє
право на незалежність та недопущення впливу на адвокатуру з метою використання її у політичних
цілях, в іншому випадку адвокатура буде слабкою та неефективною.
Також суттєвим і дійовим способом є розширення прав адвокатів, надання більш широких

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
повноважень адвокатам в кримінальному, адміністративному,
господарському та цивільному
процесах – це важливі питання
діяльності адвокатської спільноти, які можуть бути вирішені в
подальшому за умови реальності
конституційно визначеної незалежності адвокатури.
Яким бачиться майбутнє
адвокатури?
5 української
Адвокатура України –
це незалежний самоврядний інститут, який покликаний забезпечувати професійну, компетентну та добросовісну правничу
допомогу кожному, хто її потребує,
з метою захисту прав та законних
інтересів клієнта.

Без сумніву, Українська адвокатура пройшла тернистий шлях реформування, має багате минуле, насичене сьогодення та перспективне
майбутнє. Без адвокатури взагалі
не можливе існування правової
системи, тому майбутнє адвокатури – це високий рівень професійної
підготовки адвоката в поєднанні з
глибокими знаннями чинного законодавства та практики його застосування. Оскільки майбутнє – це не
віддалена перспектива, майбутнє
починається уже з сьогодні, і тільки
разом ми побудуємо сильну самоврядну адвокатуру.
Насправді, майбутнє адвокатури України залежить від того,
скільки зусиль ми готові докласти
аби створювати сильну, єдину та

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

перспективну адвокатуру. Чим вищими будуть наші цілі, тим кращий
результат отримаємо в майбутньому. На сьогодні ми прямуємо в
майбутнє, де адвокатура стає ще
більш сильнішою та дієвою інституцією задля захисту порушених,
невизнаних або оспорюваних прав
громадян.
З огляду на вищесказане, можна
підсумувати, що перед українською
адвокатурою все ж таки постають
складні питання, які можливо подолати лише шляхом зміцнення фундаментальних цінностей, на яких
будується сучасна адвокатура, таких як: законність, компетентність,
добросовісність, незалежність, конфіденційність та соціальна відповідальність перед людьми.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР ФОРУМУ ААУ
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК»

АО «BARRISTERS»
АО «Barristers» поєднує в собі
найкращі традиції та прогресивний
підхід у наданні правової допомоги.
Консолідує кращих спеціалістів в сфері кримінального права та
процесу, кожен з яких підходить до
вирішення справи із творчим, оригінальним підходом та націленістю
на результат.
Основним напрямком діяльності АО «Barristers» являється надання повного спектру правової
допомоги в рамках кримінального
права та процесу.
Специфіка АО «Barristers» обумовлена наданням правової допомоги в рамках кримінального
права та процесу, що виходить далеко за межі національних судів:
в Міжнародному кримінальному
суді, Європейському суді з прав
людини, а також у деяких судах

зарубіжних країн.
В АО «Barristers» також працюють високопрофесійні фахівці у галузях цивільного, трудового та господарського права і процесу.
Окрім юридичної практики
адвокати АО «Barristers» активно діляться практичним досвідом з колегами, беруть участь у
семінарах, конференціях, тренінгах. Адвокати АО «Barristers»
є авторами наукових та практичних статей у різноманітних
виданнях.
У 2018 році АО «Barristers» визнано «Відкриттям року» серед кращих юридичних фірм у сфері кримінального права.
За результатом дослідницької програми газети «Юридична
практика», АО «Barristers» увійшло
до ТОП «50 провідних юридичних

фірм України 2018 року», а також
в ТОП «10 провідних фірм з кримінального права України 2018 року».
Детальніше
про
компанію дивіться за посиланням
www.barristers.org.ua.
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5 ТРАВНЯ 2019 РОКУ
ПРОЙШОВ ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ
АСОЦІАЦІЇ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ, ЩО ОБ’ЄДНАВ ПРОВІДНИХ АДВОКАТІВ,
КОРПОРАТИВНИХ ЮРИСТІВ, ФІНАНСИСТІВ ТА УПРАВЛІНЦІВ НАЦІОНАЛЬНИХ І МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ – KYIV LAW&TRADE FORUM.

Вітальне слово нашого експертного партнера – адвоката,
керуючого партнера АО «Дмитрієва та партнери» Ольги
Дмитрієвої, стало потужним
стартом на початку активного робочого дня. Привітав учасників
форуму та поділився своїми очікуваннями під час відкриття і Генеральний секретар Українського

6

KYIV LAW&TRADE FORUM: ВІДБУВСЯ
ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ ВІД ААУ
національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC
Ukraine), член Світової ради
МТП Володимир Михайлов. «Чудово, що нарешті створено майданчик для вирішення актуальних
питань, в якому можуть приймати участь як правники, так і бізнес-спільнота. Міжнародна торгова палата активно підтримує
бізнес в Україні та пропонує активно використовувати надані
правовими нормами інструменти захисту», – зазначив, серед іншого, Володимир Михайлов.
Сесія 1 об’єднала експертів довкола головного питання: «Чи є майбутнє для трейдингу в Україні?»
Модератором
обговорення
виступив керуючий партнер
Capital Times Ерік Найман. В обговоренні взяли участь: заступник бізнес-омбудсмена Ярослав
Грегірчак; керівник контрольно-правового департаменту
Європейської Бізнес Асоціації
Ярослава Савастєєва; перший
секретар Управління економічного співробітництва Міністерства закордонних справ
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України Денис Михайлюк та керівник Проєктів та програм Департаменту відкритих ринків
Національного Банку України
Емал Бахтарі.
Під час дискусійної панелі
учасники форуму дізналися про
засоби залучення та захисту інвестицій, особливості ведення
бізнесу в Україні та роботи з нерезидентами, застосування міжнародно-правових механізмів у
діяльності та співпраці з міжнародними інститутами.
Сесія 2А «Правові засади зовнішньоекономічної
діяльності.
Міжнародна торгівля» проходила під модеруванням адвоката,
директора Delta International
Services Германа Тасліцького.
Спікери обговорили особливості правового супроводу міжнародної торгівлі, зміни валютного контролю, комплаєнс, митні
операції та перспективи зміни
податкового контролю. Серед спікерів були: партнер практики
міжнародної торгівлі «Саєнко
Харенко» Анжела Махінова; перший секретар Управління еко-

ПОДІЯ ААУ

номічного співробітництва Міністерства закордонних справ
України Денис Михайлюк; керівник Проєктів та програм Департаменту відкритих ринків Національного Банку України Емал
Бахтарі; адвокат, директор
Delta International Services Герман Тасліцький; адвокат, старший юрист KPMG Law Ukraine
Яна Базя та партнер корпоративної практики АО «Ctrl.law»
Юлія Курило.
Сесія 2А вразила кількістю запитань від учасників, які знайшли
свої відповіді, а також фаховою
дискусією щодо новел правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Провідних фахівців країни з
питань міжнародного арбітражу
можна було зустріти на Сесії 2B

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

Kyiv Law&Trade Forum. В рамках
обговорення розглянули доповіді: адвоката, партнера IBC
Legal Services Олексія Палія; радника Голови Міжнародного комерційного арбітражного суду
при ТППУ (ICAC) Ольги Костишиної; адвоката, партнера,
керівника практики вирішення
ІТ-спорів ETERNA Law Олександра Луговського та члена Президії, арбітра Міжнародного комерційного арбітражного суду
при ТПП України (ІСАС) Тетяни
Захарченко.
Дякуємо модератору, яким
виступив
адвокат
Amber
Corporation Вадим Іванін, за надану можливість учасникам задати питання спікерам. Ми впевнені, що професійний рівень
сьогоднішнього
обговорення,
вразив кожного. Конкретні та

практичні рекомендації – такою
ми запам’ятаємо цю Сесію.
Жваве обговорення про валютне регулювання, імплементацію плану BEPS та його вплив
на зовнішньоекономічну діяльність проходило у Сесії 3А Kyiv
Law&Trade Forum.
Серед спікерів були: радник
радник Міністра фінансів України, старший Проєктний менеджер Офісу підтримки реформ
при Мінфіні Євген Козлов; адвокат, керуючий партнер АО
«Дмитрієва та партнери» Ольга
Дмитрієва; адвокат, засновник і
керуючий партнер групи компаній «Сайвена Груп», директор АФ
«Сайвена-Аудит», сертифікований аудитор Олена Жукова; адвокат, керуючий партнер Amber
Corporation Семен Ханін та адво-
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кат, партнер АО «Дмитрієва та
партнери» Любов Скварко.
Завершував Сесію 3А виступ
адвоката, директора юридичного департаменту «New Products
Group» Олександра Петриченко
на нині актуальну тему для юридичного ринку – усунення помилок в
побудові стосунків адвоката з корпоративними юристами.
Дякуємо модератору обговорення – юристу ЮК Pavlenko
Legal Group Дар’ї Стадник за активну роботу з аудиторією, влучні
запитання до спікерів, а також позитивний та жвавий перебіг сесії.
Податкові спори, трансфертне
ціноутворення та спори за участю
іноземних компаній – обговорили
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учасники Сесії 3В Kyiv Law&Trade
Forum.
Були заслухані доповіді: адвоката, керуючого партнера
АО «Дмитрієва та партнери»
Ольги Дмитрієвої; начальника
Управління перевірок ТЦУ Департаменту аудиту ДФС України
В`ячеслава Кругляка; адвоката,
старшого юриста KPMG Law
Ukraine Наталії Мусієнко та судді
Верховного Суду, к.ю.н, Президента IFA Ukraine Наталії Блажівської, а модератором сесії виступив керуючий партнер TEFFI Law
Firm Ігор Крижановський.
Дякуємо спікерам за фахові поради, а модератору – за підтримку
активного обговорення та цікаву
дискусію.
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Наприкінці заходу учасників
Kyiv Law&Trade Forum очікував
приємний сюрприз від Асоціації адвокатів України – було розіграно 4
Гарантійних сертифікати на участь
у майбутньому вересневому форумі «А2В: Адвокатура для бізнесу».
Переможцями стали: адвокат,
керуючий партнер Kosovan Legal
Group Анатолій Косован; директор KPMG Law Ukraine Олег Чайка; засновник і керуючий партнер групи компаній «Сайвена
Груп» Олена Жукова та Начальник
Управління централізованого
валютного контролю Департаменту кредитного контролю
та управління заставним майном «Райффайзен Банк Аваль»
Вікторія Солдатова.

ПОДІЯ ААУ

Дякуємо за допомогу в організації та підтримку Kyiv Law&Trade
Forum:
• Експертному партнеру – Адвокатському об’єднанню «Дмитрієва та партнери»
• Партнерам форуму: Юридичній фірмі «ETERNA Law», Юридичній компанії «Pavlenko Legal
Group», Юридичній компанії «IBC
Legal Services», Холдинг «Amber
Corporation», Юридичній компанії «TEFFI Law Firm», Групі компаній «New Products Group», Компанї
«IBMarkets», Компанії «HitsTraders»
та Компанія «Associated Trader».
Крім того, висловлюємо вдячність Інформаційним партнерам:
Європейська Бізнес Асоціація, Аме-
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риканська торговельна палата в
Україні, Торгово-промислова палата України, Незалежна асоціація
банків України, Спілка Українських
Підприємців, Українська асоціація
платіжних систем, Українська
Асоціація Інвестиційного Бізнесу, Громадська спілка «Українське
об’єднання ринків капіталу», Ліга
підприємців «Українська справа»,
Професійна Асоціація учасників
Ринків капіталу та Деривативів,
Українська асоціація платіжних
систем, Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів, Український союз промисловців та підприємців, Українська
асоціація венчурного та приватного капіталу, Асоціація Професіоналів Корпоративної Безпеки.

За
медіа-підтримку
Kyiv
Law&Trade Forum дякуємо:
• Генеральному медіа-партнеру – «Юридична практика»,
• Інноваційно-правовому партнеру «Ліга закон»
та виданням: «Юридична газета», «Юрист&Закон», «Закон
і Бізнес», «Юрліга», «Деньги.юа»,
«Бізреліз», «Lowyer.ua», «Femida.
ua», «YouControl», «InVenture»,
«Власть денег», «Корреспондент», «Фінансовий директор
компанії», «Поради юриста»,
«Протокол», «Loйeр», «LexInform»,
«depo.ua»,
«Українське
право», «Аграрник», «International
Wealth», «Leadership Journey»,
«Юридичний вісник України»,
«Vector News».
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ПРОГНОЗОВАНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРОСТУПКИ

Ірина Гловюк
АО «Barristers», адвокат,
науковий радник, д.ю.н., доцент

Денис Пономаренко
АО «Barristers», адвокат,
партнер, Голова Одеського
регіонального відділення ВГО
«Асоціація адвокатів України»
З 1 січня 2020 року набуде чинності Закон України «Про внесення
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змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22 листопада 2018 року,
прийняття якого очікувалося давно, враховуючи, що термін «кримінальний проступок» було вжито у
КПК України 2012 р., а Кримінальний кодекс не містив такого різновиду кримінально-караного діяння.
Цим Законом істотно трансформовано провадження щодо
кримінальних проступків, яке нині
передбачено у КПК України. Зміни торкнулися введення нових
учасників кримінального провадження – дізнавача та керівника
органу дізнання; порядку початку
досудового розслідування (стосовно можливості здійснення
процесуальних дій до внесенні
відомостей до ЄРДР); строків досудового розслідування; переліку
джерел доказів; кола процесуальних дій, які можуть бути проведені
у ході досудового розслідування;
кола слідчих (розшукових) дій,
негласних слідчих (розшукових)
дій та інших дій під час досудового розслідування кримінальних
проступків; затримання; повідомлення про підозру; закінчення
дізнання; відкриття матеріалів;
судового провадження щодо
проступків та ін.
При цьому положення цього закону містять певні неузгодженості,
на які вказувалося ще при дослідженні Проєкту цього Закону1.
Деякі виявлені недоліки так і не
були виправлені. Базовими з них є
наступні.
Для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до
внесення відомостей до Єдиного
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реєстру досудових розслідувань
може бути:
1) відібрано пояснення;
2) проведено медичне освідування; 3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних
приладів та технічних засобів, що
мають функції фото- і кінозйомки,
відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;
4) вилучено знаряддя і засоби
вчинення кримінального проступку,
речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального
проступку, або які виявлені під час
затримання особи, особистого огляду або огляду речей. При цьому затримання особи, особистий огляд,
огляд речей прямо не вказані у пропонованій редакції ст. 214 КПК України як процесуальні дії, що можуть
стосовно кримінальних проступків
здійснюватися до внесення відомостей до ЄРДР. Більше того, у ст. 40-1
КПК України не вказана така дія, як
особистий огляд, цей огляд натепер
не виділяється як окремий вид огляду у КПК України, тому виникає питання щодо його правової природи
особистого огляду та співвідношення із обшуком особи (а обшук затриманої особи ст. 40-1 передбачений).
Крім того, формулювання «До внесення відомостей про кримінальний
проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань допускається
проведення окремих дій, передбачених частиною третьою статті 214
цього Кодексу» характеризується
юридичною невизначеністю у тому
аспекті, чи реалізуються останні з
перелічених повноважень лише до
внесення відомостей до ЄРДР, чи також після цього.
Виходячи із визначення у ч. 1
ст. 99 КПК України документа – спе-

1
Гловюк І.В. Кримінальне провадження щодо кримінальних проступків: перспективи розвитку. URL:
http://www.lfcj.com.ua/wp-content/uploads/2019/02/
zbirnyk-tez-2018.pdf).

СТАТТЯ
ціально створений з метою збереження інформації матеріальний
об’єкт, який містить зафіксовані за
допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які
можуть бути використані як доказ
факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зауваження викликає
доцільність позиціонування як окремих джерел доказів у кримінальному провадженні про кримінальні
проступки результатів медичного
освідування (до речі, не зазначено,
у якій формі, адже результат – це
відомості, а не форми їх вираження), висновку спеціаліста, показання технічних приладів і технічних
засобів, що мають функції фото- і
кінозйомки, відеозапису, чи засобів
фото- і кінозйомки, відеозапису.
Вилучені речі і документи, що
є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку
чи безпосереднім предметом посягання, виявлених під час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей, у
виняткових випадках можуть бути
повернуті володільцеві до розгляду провадження про кримінальний
проступок по суті в суді. Проте, які
саме випадки хоча б приблизно
мають кваліфікуватися як виключні, не вказано, а це за ставить під
сумнів обмеження права особи на
вільне володіння своїм майном «на
умовах, передбачених законом»,
як того вимагає Протокол 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Передбачено істотні зміни
щодо ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування. У разі
прийняття прокурором рішення
про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про
застосування примусових заходів
медичного або виховного характеру прокурор зобов’язаний забез-

печити надання особі, яка вчинила кримінальний проступок, або
її захиснику, потерпілому чи його
представнику копій матеріалів дізнання шляхом їх вручення, а у разі
неможливості такого вручення – у
спосіб, передбачений КПК України
для вручення повідомлень. У разі
відмови вказаних осіб їх отримати
чи зволікання з отриманням вказані особи вважаються такими, що
отримали доступ до матеріалів дізнання. Проте, у разі встановлення
об’єктивної неможливості ознайомитися з матеріалами дізнання у вищевказаному порядку, суд за клопотанням сторони кримінального
провадження вирішує питання про
відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів дізнання. Проблемним у даному випадку
є те, наскільки широко будуть тлумачити суди «об’єктивну неможливість ознайомитися з матеріалами
дізнання», і чи не призведе такий
підхід до порушення права обвинуваченого мати достатні можливості
для захисту. А якщо ширше ставити
питання, то навіть якщо така можливість була, а сторона захисту нею
не скористалася, то чому надалі
сторона має бути обмежена у праві
ознайомитися із результатами дізнання?
Однією з підстав продовження
строку дізнання є заявлення підозрюваним клопотання про проведення експертизи, з яким він може
звернутися до слідчого, прокурора.
У такому разі дізнавач або прокурор має право звернутися до експерта для проведення експертизи
із дотриманням правил, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 298-4).
Проте, положення КПК України натепер не дозволяють безпосереднє
звернення до експерта жодній зі
сторін, а зміни до ст.242 КПК України цим законом не внесені. Тому
як буде вирішено питання стосов-
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но строків дізнання, якщо слідчий
суддя відмовить у задоволенні клопотання про залучення експерта,
залишається невідомим.
Крім власне регламентації проступків, внесено зміни стосовно
інших питань, зокрема, закриття
кримінального провадження. Підставою закриття кримінального
провадження визнано таку підставу (п.3-1): не встановлено особу,
яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків
давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого
злочину проти життя чи здоров’я
особи або злочину, за який згідно
із законом може бути призначено
покарання у виді довічного позбавлення волі. Закриття кримінального провадження з підстави,
передбаченої пунктом 3-1 частини
першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
І тут виникає відразу комплекс
питань, а саме:
1) як буде співвідноситись це
положення із положеннями ч. 1
цієї ж статті, яке передбачає: слідчий, прокурор зобов’язані закрити
кримінальне провадження також у
разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219
цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про
підозру;
2) з яким процесуальним рішенням прокурор має звернутися
до суду, якщо не встановлено особу,
яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків
давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого
злочину проти життя чи здоров’я
особи або злочину, за який згідно
із законом може бути призначено
покарання у виді довічного позбавлення волі?
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3) яка доля кримінальних проваджень, якщо не встановлено особу,
яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків
давності притягнення до кримінальної відповідальності, у випадках вчинення особливо тяжкого злочину

проти життя чи здоров’я особи або
злочину, за який згідно із законом
може бути призначено покарання у
виді довічного позбавлення волі?
Таким чином, очевидно, що
практичне застосування положень
Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового
розслідування окремих категорій
кримінальних правопорушень»
стикнеться із складнощами, які
обумовлені деякими суперечливими положеннями самого Закону.

КОНКУРС НА КРАЩУ ІСТОРІЮ АДВОКАТА

А

ДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «BARRISTERS» СПІЛЬНО З АСОЦІАЦІЄЮ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ ТА ВИДАННЯМ «ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА КРАЩУ ІСТОРІЮ АДВОКАТА

Метою конкурсу є популяризація професії адвоката.
Учасники конкурсу зможуть розповісти про свій шлях
становлення як професіонала,
поділитися цікавим досвідом, нестандартним підходом до вирішення справ, приголомшливими
ситуаціями на шляху боротьби
за справедливість, розвіяти міфи
про професію та відкрити секрети
успіху.
Також конкурсанти зможуть
розповісти, як професія вплинула
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на їх особистість, адже адвокатура –
це не просто професія, адвокатура –
це стиль життя.
Після відбору історій конкурсною комісією найкращі
ввійдуть до книги «Історія
адвоката», яка буде видана в друк
взимку 2019 року.
Дана збірка ввійде в історію. Це
буде перша в Україні книга, яка
розповість про адвоката не лише
як про професіонала, а й як про
особистість.
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До участі в конкурсі запрошуються адвокати, які готові
розповісти життєву історію та
залишити слід в історії адвокатури.
Прийом анкет продовжено до
30 жовтня 2019 року.
Зверніть увагу на вимоги до
доповіді: шрифт Times New
Roman 12.
Роботи приймаються за
E-Mail: pr@uaa.org.ua
З приводу запитань – за тел.:
067 239 86 90 , 067-343-34-07.

СТАТТЯ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СКАРГИ У МЕХАНІЗМІ ЗАХИСТУ ПРАВ
ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Дмитро Майстро
Адвокат, партнер ЮК «Майстро
і Беженар», голова Запорізького відділення ААУ
Серед конституційних прав передбачається право громадянина України, іноземця чи особи без
громадянства та юридичної особи
звернутися із письмовим клопотанням до Конституційного Суду України (далі – КСУ) щодо перевірки на
відповідність Конституції України
(конституційність) закону України
(його окремих положень), застосованих в остаточному судовому
рішенні у справі суб’єкта права на
конституційну скаргу. Водночас,
можна констатувати, що обізнаність
громадян щодо нового інституту
конституційної скарги є низькою.
Також, слід звернути увагу на те,
що більшість звернень повертаються заявникам, оскільки за формою
не відповідають вимогам Закону
України «Про Конституційний Суд
України».
Зокрема, станом на 20 травня
поточного року з 314 поданих кон-

ституційних скарг, 174 повернули
заявникам. Тому, вважаю, що належна правова допомога адвокатів
є запорукою успіху у розгляді конституційної скарги.
Перш за все слід з’ясувати, в
чому полягає суть конституційної
скарги.
Внаслідок конституційної реформи щодо правосуддя, 2 червня 2016 року Парламент ухвалив
Закон України «Про внесення
змін до Конституції України (щодо
правосуддя)», яким, серед іншого, розширив доступ громадян та
юридичних осіб до КСУ через запровадження інституту конституційної скарги.
Відповідно до ст. 151-1 Конституції України, Конституційний
Суд України вирішує питання про
відповідність Конституції України
(конституційність) закону України
за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в
остаточному судовому рішенні в її
справі закон України суперечить
Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі,
якщо всі інші національні засоби
юридичного захисту вичерпано.
Таким чином, суть конституційної скарги полягає у можливості громадян та юридичних осіб
захистити свої права у випадку
сумніву щодо конституційності
закону України (його окремих положень), застосованого(них) в остаточному судовому рішенні справи такої особи. Отже, предметом
оскарження може бути саме закон
України, який, на думку особи, суперечить Конституції України. Зі
змісту статті випливає, що КСУ
має дискрецію щодо визнання неконституційним тлумачення за-

кону виключно судами загальної
юрисдикції.
Також, КСУ неодноразово наголошував, що конституційна скарга
подається виключно щодо відповідності Конституції України закону
України (його окремих положень).
Будь-які інші нормативні акти, рішення судів системи судоустрою
України не можуть бути предметом
оскарження, так само, як дії чи бездіяльність органів державної влади, інших посадових осіб.
Детальне закріплення інституту
конституційної скарги відображене
в Законі України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017
року (далі – Законі, Закону). Зокрема, в статтях 35–37, 42, 55–57, 62, 63,
67, 77, 78, 84, 87, 89, у Прикінцевих
і Перехідних положеннях Закону та
у Регламенті Конституційного Суду
України (далі – Регламенті).
Суб’єкти звернення
Відповідно до ст. 56 Закону,
суб’єктом права на конституційну
скаргу є особа, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України
(його окремі положення) суперечить Конституції України.
Отже, по-перше, слід з’ясувати,
що включається до змісту поняття
«особа». Відповідь на це питання
криється у ст. 55 Закону. Відповідно до якої: «у конституційній скарзі
зазначаються: 1) прізвище, ім’я, по
батькові (за наявності) громадянина
України, іноземця чи особи без громадянства, … або повна назва та місцезнаходження юридичної особи ... ».
Отже, право на подання конституційної скарги мають громадяни України,
іноземці та особи без громадянства
щодо їхніх прав, гарантованих кон-
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СТАТТЯ
ституцією, та юридичні особи. Проте,
тут існує певний нюанс. По незрозумілим причинах ч. 2 ст. 55 Закону
виключає з переліку суб’єктів права
на конституційну скаргу юридичних
осіб публічного права (які створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади,
органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування). Будучи депутатом
Запорізької обласної ради, вважаю,
що це є значною законодавчою прогалиною, адже на практиці трапляються випадки, коли існує потреба
у поданні конституційної скарги відповідними органами місцевого самоврядування, які наділені правом
представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. То ж, висловлюю пропозицію
щодо вирішення цієї законодавчої
прогалини шляхом виключення відповідної частини із Закону.
Форма конституційної скарги
Одразу варто обумовити, що
нормативно-правова база уникає
поняття «форма конституційної
скарги». Проте, в §40 Регламенту
зазначається: «Якщо конституційна
скарга за формою не відповідає вимогам Закону, керівник Секретаріату повертає її суб’єкту права на конституційну скаргу із зазначенням,
яким вимогам Закону вона не відповідає». Отже, робимо висновок,
що «форма» конституційної скарги
тлумачиться як вимоги, які передбачені в ч. 2 та ч. 3 ст. 55 Закону.
Конституційна скарга
має містити:
1) прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності) громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, адреса зареєстрованого
місця проживання особи (для іноземця чи особи без громадянства місця перебування) або повна наз-
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ва та місцезнаходження юридичної особи, а також номер засобу
зв’язку, адреса електронної пошти,
якщо такі є;
2) відомості про уповноважену
особу, що діє від імені суб’єкта права на конституційну скаргу;
3) короткий виклад остаточного судового рішення, в якому було
застосовано відповідні положення
закону України;
4) опис перебігу розгляду відповідної справи в судах;
5) конкретні положення закону
України, які належить перевірити
на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність
яким належить перевірити закон
України;
6) обґрунтування тверджень
щодо неконституційності закону
України (його окремих положень)
із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України прав
людини, на думку суб’єкта права на
конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування
закону;
7) відомості про документи і матеріали, на які посилається суб’єкт
права на конституційну скаргу, із
наданням копій цих документів і
матеріалів;
8) перелік документів і матеріалів, що додаються.
Аналіз поданих та відхилених
конституційних скарг дає підставу стверджувати, що секретаріат
КСУ доволі прискіпливо здійснює
перевірку поданих скарг. З метою
уникнення типових помилок при
складанні скарг, пропоную колегам-адвокатам
користуватися
Рекомендаціями для громадян та
юридичних осіб про порядок звернення до Конституційного Суду
України з конституційними скаргами, які викладені на сайті КСУ. В
них, серед іншого, указують на ти-
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пові помилки, які призводять до
повернення скарг заявникам.
Порядок подання скарги
Скарга подається, якщо вичерпано всі національні засоби
юридичного захисту (за наявності
ухваленого в порядку апеляційного перегляду судового рішення, яке набрало законної сили, а в
разі передбаченої законом можливості касаційного оскарження –
судового рішення, винесеного в
порядку касаційного перегляду).
Конституційна скарга надсилається до Конституційного Суду
поштою або подається безпосередньо до Секретаріату без сплати
судового збору.
Відповідно до частини другої
статті 57 Закону, пункту 8 §39 Регламенту, попередню перевірку конституційних скарг на відповідність
вимогам, встановленим статтями 55,
56, частиною першою статті 74 Закону, здійснює Секретаріат.
Строк подання скарги
Слід звернути увагу, що конституційна скарга може бути подана,
якщо остаточне судове рішення у
справі особи набрало законної сили
не раніше 30 вересня 2016 року. З
дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому
застосовано закон України (його окремі положення) може сплинути не
більше трьох місяців.
Якщо суб’єкт права на конституційну скаргу пропустив строк подання конституційної скарги у зв’язку з
тим, що не мав повного тексту судового рішення, він має право висловити у конституційній скарзі клопотання про поновлення пропущеного
строку. Зосереджую увагу на тому,
що ч. 3. ст 77 Закону встановлює
єдину підставу: «у зв’язку з тим, що
не мав повного тексту судового рішення». Як засвідчує практика, особа

НОВИНИ ААУ
може пропустити строки і через інші
поважні обставини (наприклад, хворобу). У зв’язку з цим, пропоную розширити перелік підстав поновлення
пропущеного строку на подання конституційної скарги, доповнивши ч. 3
ст. 77 Закону словами «або, у зв’язку
з іншими об’єктивно непереборними обставинами, які не залежать від
волевиявлення сторони та пов’язані
з дійсними істотними перешкодами
чи труднощами для своєчасного подання конституційної скарги».
Порядок розгляду скарги
1. У разі її відповідності за формою вимогам Закону після, попередньої перевірки, але не пізніше
наступного робочого дня з дня
реєстрації, передається Судді-доповідачу згідно з розподілом. Якщо
конституційна скарга за формою
не відповідає вимогам Закону, керівник Секретаріату повертає її

суб’єкту права на конституційну
скаргу із зазначенням, яким вимогам Закону вона не відповідає.
Розподіл звернень до Суду здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації.
2. Звернення до Суду після їх
розподілу невідкладно передаються суддям-доповідачам у справах.
3. Секретаріат здійснює підготовку попереднього висновку про
наявність підстав для відкриття
конституційного провадження у
справі за конституційними скаргами, які за формою відповідають
вимогам Закону. Підготовка попереднього висновку здійснюється
протягом семи робочих днів.
4. Далі скарга розглядається на
Колегії, Сенаті Великої палати (згідно із Регламентом).
Що маємо у підсумку
Відповідно до пункту 1 частини

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

третьої статті 423 Цивільного процесуального кодексу України, пункту 1
частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України, пункту 1 частини третьої статті
320 Господарського процесуального кодексу України, пункту 1 частини третьої статті 459 Кримінального
процесуального кодексу України,
тлумачення судом закону у неконституційний спосіб (що встановлено
в резолютивній частині рішення Конституційного Суду) та встановлена
конституційність закону є підставою
для перегляду конкретної справи
особи за виключними обставинами.
Підсумовуючи, можу зазначити,
що інститут конституційної скарги є дієвим механізмом у захисті
прав фізичних та юридичних осіб.
Водночас, треба підвищувати обізнаність громадян та адвокатської
спільноти щодо існування відповідного інституту.

ВІДБУЛОСЯ ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО СПІВПРАЦЮ
МІЖ КОМІТЕТАМИ ААУ ТА АПУ

К

ОМІТЕТ З БАНКРУТСТВА АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ В ОСОБІ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ ААУ БОЯРЧУКОВА СЕРГІЯ ТА КОМІТЕТ
З КОНКУРСНОГО ПРАВА АСОЦІАЦІЇ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ В ОСОБІ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ СЕРБІН ІРИНИ ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО
СПІВПРАЦЮ МІЖ КОМІТЕТАМИ.
Кодексу з процедур банкрутства
Руслана Сидоровича і Сергія
Алєксєєва.
Метою Меморандуму було визначено організацію співпраці та
консолідацію зусиль сторін, направлену на впровадження Кодексу України з процедур банкрутства
в життя, сприяння створенню саморегулівної організації арбітражних
керуючих та забезпечення незаТак вони відреагували на за- лежності професії арбітражного кеклик до активної участі в створенні руючого. Наступним кроком буде
єдиної СРО арбітражних керуючих створення Єдиної СРО Арбітражвід народних депутатів-авторів них керуючих.

На запитання щодо цілей об’єднання Сергій Боярчуков відповів:
«Наразі головне завдання ринку створення якісної СРО, яка буде
незалежною, і справді однаково репрезентуватиме абсолютно всіх
учасників ринку. Якщо нам вдасться створити цю організацію саме
такою, то впевнений, що вона
справді працюватиме з метою
захисту учасників цього ринку від
зовнішніх протидій - якими б вони
не були. Так, як відомо, арбітражні
керуючі піддаються значному тиску та впливу».
«Якщо нам вдасться створити
єдину СРО, то це і буде справжньою
датою народження професії арбітражного керуючого», - резюмував
Сергій Боярчуков..
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СТАТТЯ

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Олександр Лисак
Партнер EQUITY

Тарас Пошиванюк
Партнер EQUITY
Протягом 2018 року юридична спільнота звикала до життя за
«новими» процесуальними кодексами. Повного оновлення зазнали Господарський, Цивільний
процесуальні кодекси України, а
також Кодекс адміністративного
судочинства України, але Кримінальний процесуальний кодекс
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України, на відміну від інших процесуальних законів, не зазнав таких докорінних змін.
Тож, півтора року достатньо
для того, щоб «підбити» певні проміжні підсумки застосування новел
процесуального законодавства.
В даній публікації ми проаналізуємо практику застосування норм
кримінального процесуального законодавства в поєднанні з правозастосовною діяльністю суддів.
Слід зауважити, що «останніми» суттєвими новелами Кримінального процесуального кодексу України в нашому розумінні є,
так звані, «Поправки Лозового»
(офіційна назва – ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб
правоохоронними органами під
час здійснення досудового розслідування») та «Закон стоп маски-шоу» (офіційна назва - Закон
України «Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного
процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів»).
Ми усі пам’ятаємо, як керівники та речники правоохоронних
органів наперебій стверджували,
«…що все розвалиться восени…»,
«…колапс станеться вже в середині літа…». Отже, за судженнями
слідчих та прокурорів апокаліпсис в кримінальному процесі мав
наступити рівно рік тому.
Що ж так стурбувало правоохоронців? Найбільше нарікань
викликала норма щодо скорочення процесуальних строків досудового розслідування (2 місяці –
у кримінальному провадженні
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щодо кримінального проступку;
3 місяці – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої
або середньої тяжкості; 6 місяців –
у кримінальному провадженні
щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Також було скорочено строки досудового розслідування після оголошення особі
повідомлення про підозру).
Звичайно, такі суттєві часові
обмеження боляче «ударили» по
усім органам досудового розслідування, адже ні для кого не секрет, що до прийняття «Поправок
Лозового» кримінальні провадження могли розслідуватися роками. Таким чином, правоохоронцям вдавалося «тримати в тонусі»
як громадян, так і бізнес-структури, які зазнавали кримінального
переслідування.
Однак, протягом другої половини 2018 року, після ухвалення
згаданого вище Закону, досить
значна кількість кримінальних
справ була закрита слідчими або
прокурорами на стадії досудового розслідування або направлена
до суду для розгляду по суті.
При цьому, матеріали переданих до суду кримінальних справ у
зв’язку із суттєвими порушеннями
процесуального закону при збиранні доказів та відсутності належної доказової бази не витримують критики під час судового
розгляду. Як наслідок – спостерігаємо тенденцію щодо збільшення кількості виправдувальних вироків.
Проте і в цьому випадку слідчі
знайшли для себе вихід із ситуації.
Так, з метою «підвішування» справи на невизначений період, слідчі направляють запити в порядку
міжнародного співробітництва або
призначають судові експертизи

СТАТТЯ
та зупиняють провадження до
моменту отримання результатів
таких процесуальних дій. Згідно
сформованої практики, відповіді
на міжнародні запити можна очікувати роками. При цьому, слідчі
під час зупиненого провадження
в повній мірі проводять необхідні
їм слідчі та розшукові дії з метою
збору доказів.
Ми рекомендуємо займати активну позицію при здійсненні захисту клієнтів і не очікувати коли
буде відновлено кримінальне
провадження, а навпаки намагатися пришвидшувати цей процес.
Відповідно до актуальної практики, наявність постанови про
зупинення провадження є вірною ознакою того, що кримінальне провадження є «сирим», не
містить належної доказової бази
та не готове для направлення до
суду для розгляду по суті.
Крім того, слід враховувати, що
у разі скасування судом постанови про зупинення кримінального
провадження, строк, з дати винесення такої постанови до дати ухвалення судом, враховується до
загальних процесуальних строків.
Як наслідок, складається ситуація
при якій кримінальне провадження взагалі має бути закритим у
зв’язку зі спливом строків досудового розслідування.
Крім того, з метою уникнення
необхідності застосування новел
КПК України, слідчі намагаються
«свіжі» кримінальні провадження
одразу після внесення до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
об’єднати з провадженнями, які
були порушені до вступу в силу
«Поправок Лозового». Таким чином, удається оминути вимоги
КПК України. Наприклад, щодо
необхідності продовження строків досудового розслідування чи
призначення судових експертиз

через слідчих суддів. У такий спосіб слідчі спрощують собі життя,
адже положення, що містяться
в «Поправках Лозового» не розповсюджуються на кримінальні
провадження, які були порушені
до набрання чинності згаданими
вище поправками.
Водночас, на даний час має
місце певне нерозуміння, які ж
норми (старі чи змінені) необхідно
застосовувати при продовженні
строків досудового розслідування у провадженнях, які були порушені до вступу в силу «Поправок
Лозового», та до яких були внесені нові епізоди після березня 2018
року. При цьому, таке нерозуміння поширилося на усіх учасників
кримінального провадження, в
тому числі, і на слідчих суддів.
В даному випадку, з метою усунення випадків неоднакового застосування норм законодавства,
було б доречним надання Верховним Судом роз’яснень щодо
застосування проблемних положень Кримінального процесуального кодексу України. Однак,
як свідчить практика, касаційна
інстанція не надто поспішає з такими роз’ясненнями, що суттєво
ускладнює роботу як слідчих суддів, так і представників сторони
захисту та обвинувачення.
Також увагу потрібно приділити судовій практиці, стосовно застосування норм Кримінального
процесуального кодексу України
про оскарження (скасування) повідомлення про підозру. Наразі це
дуже актуальне питання, оскільки, після оголошення підозри,
одне з перших питань від клієнтів,
які змінили статус зі «свідка» на
«підозрюваного»: «Коли ми подаємо скаргу на повідомлення про
підозру?».
Можна з впевненістю констатувати, що на даний час вже сформу-

валася стійка судова практика. Так,
безумовною підставою для скасування повідомлення про підозру
є порушення порядку вручення та
оголошення вказаного процесуального документу особі.
Як приклад наводимо ухвалу Київського районного суду м.
Харкова від 21.05.2019 у справі №
640/15463/1. За скаргою захисника
було скасовано повідомлення про
підозру депутату Харківської міської ради у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Судом було прийнято вказане рішення з підстав порушення
порядку повідомлення спеціального суб’єкта про повідомлення у
вчиненні злочину, передбаченого
ст. 481 КПК України, та порядку
направлення повідомлення про
підозру, передбаченого ст. 135
КПК України що було підписано
прокурором Харківської області
та направлено поштою за відсутності доказів неможливості вручення вказаного повідомлення
особисто депутату. Відповідно
до змісту ст. 481 КПК України повідомлення про підозру депутату місцевої ради здійснюється
Генеральним прокурором, його
заступником, керівником регіональної прокуратури в межах
його повноважень.
Іншим прикладом є вирок
Дубенського міськрайонного суду
Рівненської області від 08.01.2019
року у справі № 559/701/17, яким
було виправдано адвоката за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4
ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України.
Однією з найголовніших підстав прийняття вказаного рішення було порушення порядку
повідомлення про підозру спеціального суб’єкта (адвоката) повідомлення про підозру було
винесено та підписано прокуро-
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РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ
ром Рівненської області - старшим радником юстиції, а вручено
слідчим органу досудового розслідування. Згідно вимог ст. 481
КПК України повідомлення про
підозру адвокату здійснюється
Генеральним прокурором, його
заступником, керівником регі-

ональної прокуратури в межах
його повноважень.
На завершення, хотілося б порекомендувати колегам-адвокатам в повній мірі використовувати арсенал процесуальних дій та
прийомів, які надає нам чинний
Кримінальний процесуальний ко-

декс України для здійснення захисту прав та інтересів клієнтів. Слід
завжди пам’ятати, що саме ми з
Вами формуємо судову практику,
а підвалини захисту в суді закладаються саме на стадії досудового
розслідування завдяки нашим активним діям.

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР ФОРУМУ ААУ
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК»

EQUITY
EQUITY – українська юридична компанія, яка надає юридичні
послуги в основних практиках для
найбільших українських та іноземних компаній.
Команда EQUITY – це провідні експерти в судовій практиці,
а також у сфері банківського та
фінансового права, виконавчого
провадження, корпоративного
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права, реструктуризації та банкрутства, кримінального права та
оподаткування.
Однією з переваг компанії
EQUITY є наявність високопрофесійної команди адвокатів – експертів з питань кримінального
права у сфері господарської та
службової діяльності («white collar
crimes»).

З моменту заснування компанії
у 2002 році, юристи компанії накопичили безпрецедентний досвід
захисту клієнтів в ході кримінального провадження.

http://equity.law/

ВІДБУЛОСЬ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ ААУ
ЗІ СПАДКОВОГО ПРАВА ТА ПЛАНУВАННЯ

5 квітня 2019 р. під керівництвом Олександра Онуфрієн- дання «Секретний заповіт». Голові
ка, партнера юридичної фірми Asters відбулось перше за- Комітету було доручено провести
сідання Комітету ААУ зі спадкового права та планування. організаційну роботу по прове-

Його учасники обговорили
концепцію діяльності Комітету та
орієнтовний План роботи Комітету
на 2019 р. Після обговорення були
ухвалені рішення про затверджен-
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ня Концепції та Плану роботи, про
доцільність створення робочих
органів Комітету.
Також було ухвалено рішення
про проведення наступного засі-
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денню засідання та по залученню
фахівців Міністерства Юстиції та
нотаріату до участі в засіданні.
Приєднуйтесь до діяльності
комітету та слідкуйте за нашими
анонсами!

КОНКУРС ААУ
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СТАТТЯ
ДО ВИКОРИСТАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ
КОНВЕНЦІЙНИХ ПРАВОЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ООН

Борис Бабін
Д.ю.н., професор, науковий
консультант АО «Barristers»
Наразі практично нікого з вітчизняних юристів, що працюють у
сфері кримінального права, не здивуєш ані застосуванням практики
Європейського суду з прав людини
(ЄСПЛ), ані оскарженням до ЄСПЛ
можливих порушень прав особи у
конкретному кримінальному провадженні. Водночас широкий набір
можливостей використовувати у
кримінальних провадженнях конвенційні механізми ООН досі не
набув широкого поширення в практиці. Україна наразі є повноправним членом абсолютної більшості
універсальних договорів з прав людини та факультативних протоколів
до них, які дозволяють подавати
фізичним особам та їх групам повідомлення (скарги, заяви, петиції)
щодо порушення нашою державою
їх прав, гарантованих відповідною
конвенцією або пактом.
Зокрема це Комітет з прав людини (КПЛ, розглядає порушення
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Міжнародного пакту ООН про громадські та політичні права), Комітет
з ліквідації расовій дискримінації
(розглядає порушення Міжнародної конвенції ООН з ліквідації усіх
форм расової дискримінації), Комітет проти катувань (працює в рамках Конвенції ООН проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських
або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання),
Комітет з насильницьких зникнень
(стосовно Конвенції ООН про захист
осіб від насильницьких зникнень),
Комітет з ліквідації дискримінації
жінок (стосовно Конвенції ООН з
ліквідації усіх форм дискримінації
жінок), Комітет з прав дитини (щодо
порушень Конвенції ООН про права дитини), Комітет з прав людей з
інвалідністю (стосовно Конвенції
ООН про права осіб з інвалідністю).
Усі ці Комітети географічно розташовані в Женеві, їх діяльність забезпечується Управлінням Верховного комісара з прав людини ООН.
Комітети та їх призначені ООН за
пропозиціями держав члени керуються у власній діяльності профільною конвенцією, протоколами до
неї, власними регламентами (правилами процедури Комітету), та певною мірою попередньою практикою
вирішення спорів цим Комітетом, надання ним тлумачень та роз’яснень
норм профільної конвенції.
Поданню особами або їх представниками індивідуальних скарг
(заяв, повідомлень, петицій) до профільного конвенційного Комітету
має передувати вичерпання заявником ефективних та доступних в розумний строк національних механізмів правового захисту. Заяви мають
бути підписаними, обґрунтованими,
забезпеченими письмовими доказа-
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ми, не можуть подаватися до декількох міжнародних органів водночас;
заявник не має зловживати правом
на скаргу та має подати її у встановлений термін після вичерпання національних процедур (для різних комітетів він складає рік або 6 місяців).
Процес в усіх комітетах є письмовим та ведеться на одній з трьох
робочих мов ООН (переважно на
англійській), водночас подача петицій та доданих до них копій документів (їх перекладів) може подаватися
на будь-якій з офіційних шістьох мов
ООН, включаючи російську. Обмін
матеріалами з комітетами здійснюється поштовим зв’язком, а в провадженнях, що розпочаті комітетом,
може здійснюватися й електронною
поштою. Примірні зразки оформлення заяв (скарг, петицій), контактні деталі конкретного комітету та усі
пов’язані з його роботою документи
є у вільному доступі на сторінці кожного з комітетів на порталі ООН.
Водночас якщо щорічно українськими адвокатами подається
декілька тисяч заяв до ЄСПЛ, то
кількість повідомлень до конвенційних комітетів у рік вимірюється
в кращому випадку десятками. Частково це можна пояснити відносно вузькою (але все одно наявною)
компетенцією у сфері прав людини,
що можуть бути порушеними під
час кримінального провадження, у
Комітету з ліквідації дискримінації
жінок, Комітету з прав дитини та Комітету з прав людей з інвалідністю.
Водночас це не виправдовує низьку
увагу вітчизняних юристів до КПЛ,
коло захищених яким прав є не меншим (а щодо окремих аспектів – й
ширшим) порівняно з ЄСПЛ.
Основні причини низького рівня застосування конвенційних ко-

СТАТТЯ
мітетів та насамперед КПЛ слід вважати наступними.
По-перше, вітчизняне законодавство не передбачає спеціального порядку виплат відшкодування,
визначеного у рішенні конвенційних органів (комітетів), яке передбачене для виплат з Державного
бюджету за рішеннями ЄСПЛ в рамках Закону України від 23 лютого
2006 р.№ 3477-IV, постанов Кабінету
Міністрів України від 31 травня 2006
р. № 784 та від 7 березня 2007 р. №
408. Тому для отримання заявником
чи його представником коштів за
рішенням про потребу їх відшкодування державою, винесеним конвенційним комітетом, здебільшого
буде необхідно ініціювати окреме
внутрішнє провадження проти держави, що як правило наразі не потрібно щодо рішень ЄСПЛ.
Водночас згідно міжнародних
договірних зобов’язань України, зокрема й ст. 26 Віденської конвенції
про право міжнародних договорів,
борги за рішеннями конвенційних комітетів є для нашої держави
обов’язковими – в рамках сумлінного виконання зобов’язань за цими
конвенціями (pacta sunt servanda).
Крім того варто послатися й на ч. 5
ст. 55 Конституції України, з якою кожен має право після використання
всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод не тільки
«до відповідних міжнародних судових установ», але й до «відповідних
органів міжнародних організацій,
членом або учасником яких є Україна»; конвенційні комітети безумовно належать до таких органів.
Крім того, рішення конвенційного комітету, яким встановлено
порушення прав особи, гарантованих відповідною конвенцією (пактом), має виконуватися Україною у
вимірі відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої

незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових
осіб при здійсненні ними своїх повноважень – згідно приписів ст. 56
Конституції України.
По-друге, вітчизняне законодавство не передбачає спеціального кримінального процесуального
порядку судових рішень за винесеним актом конвенційного комітету. Адже згідно п. 2 ч. 3 ст. 459 КПК
України до виключних обставин, що
дають право на перегляд справи
Великою палатою Верховного суду,
належить встановлення порушення
Україною міжнародних зобов’язань
при вирішенні даної справи судом
виключно міжнародною судовою
установою, юрисдикція якої визнана Україною; конвенційні ж комітети не є такими міжнародними судовими установами.
Але варто вказати, що й для
рішень ЄСПЛ сам по собі перегляд справи Верховним судом за
вказаною нормою КПК сьогодні є
нечастим явищем, яке не завжди
призводить до успіху. Водночас інші
форми процесуального застосування рішень ЄСПЛ та актів конвенційних комітетів є подібними. Рішення
конвенційних комітетів, що підтвердили (встановили, зафіксували) порушення прав особи з боку держави Україна, зокрема можуть активно
використовуватися у кримінальних
провадженнях з порушенням принципу розумних строків розгляду, де
порушення були встановлені комітетом до завершення національного провадження. Таке використання
рішення комітету може мати різний
формат: як доказів у провадженні, що триває; як матеріалів чи підґрунтя апеляційного чи касаційного
оскарження; як підстави для відводів прокурорів та суддів, що раніш
були залучені до цього криміналь-
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ного провадження або – для ініціювання їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.
За умов, коли рішення конвенційного комітету у справі було
винесено після вичерпання термінів апеляційного чи касаційного
оскарження кінцевого рішення національного суду, варто визнати за
доцільне застосування цього акту в
порядку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст.
459 КПК України а саме – як нововиявлені обставини. При цьому за ч. 1
ст. 463 КПК України заява про перегляд судового рішення має подаватися не до Великої палати Верховного Суду, а до суду, рішення якого
призвело до порушення прав особи, встановленого комітетом, як до
«суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання
про існування таких обставин».
По-третє істотним обмеженням
практичного застосування індивідуальних звернень до конвенційних комітетів можна вважати відсутність широкої обізнаності про їх
практику, специфіку індивідуальних
процедур, обмежену кількість перекладів практики комітетів, зокрема
їх ключових прецедентів українською чи російською мовами. Таким
образом формується «замкнене
коло» не користування відповідними міжнародними механізмами захисту прав особи.
Втім, насправді ніяких непереборних факторів для опанування
цими засобами не існує. Заповнення формулярів скарг (заяв, повідомлень) англійською чи російською
мовами не має принципових відмінностей від оформлення скарги
до ЄСПЛ; більш того, органи забезпечення конвенційних комітетів не
настільки прискіпливо вимагають
суворого дотримання встановлених ними стандартів оформлення
заяв, як це робить Секретаріат Суду
в Страсбурзі. Єдиною відчутною від-
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мінністю стає потреба перекладу
для комітету англійською чи російською мовами усіх україномовних
документів національних проваджень, копії яких становлять додатки до звернення в комітет; водночас
цей переклад не потребує нотаріального посвідчення.
Крім того, на відміну від ЄСПЛ
конвенційні комітети прагнуть до
уніфікації власної попередньої
практики шляхом періодичного
схвалення роз’яснень окремих
норм конвенції, в рамках якої вони
працюють; ці офіційні тлумачення,
що періодично оновлюються, містять посилання на ключові прецедентні рішення відповідного комітету. Прикладом, для будь-яких справ,
де вбачається порушення права
клієнта на справедливий суд, під час
оформлення повідомлення до КПЛ у
нагоді стануть три Загальні коментарі комітету – № 31 2004 р. (щодо природи зобов’язань держав захищати
права особи), № 32 2007 р. (стосовно
змісту гарантованого пактом права на правосуддя) та № 33 2009 р.
(про подачу індивідуальних повідомлень, зокрема з урахуванням специфіки вичерпання національних
засобів захисту). Ці коментарі мають
розумний обсяг та доступні усіма
офіційними мовами ООН, включаючи російську та англійську.
Втім виникає просте питання
доцільності звернення до конвенційних комітетів за умов існування
сталої практики захисту прав особи в ЄСПЛ. На нього можна надати
декілька відповідей. Прикладом
іноді виникають справи де права
особи під час кримінальних проваджень порушені, повністю чи спільно з Україною, державою, що не є
членом Ради Європи (з практично
можливих ситуацій можна згадати
Білорусь та Казахстан), і тут інших
міжнародних механізмів правозахисту просто не існує.
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Також часто права, гарантовані
конвенціями ООН та захищені профільними комітетами, є іншими за
обсягом, ніж встановлені в Європейській конвенції з прав людини
(ЄКПЛ) та у протоколах до неї, що
дозволяє вживати їх там, де звернення до ЄСПЛ не матиме правових
підстав. Прикладом ст. 10 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права щодо захисту прав осіб
у місцях несвободи не має аналогів
у ЄКПЛ та в системі практики ЄСПЛ.
Крім цих нечастих ситуацій роль
конвенційних комітетів зростає за
умов відмови ЄСПЛ у розгляді індивідуальної заяви або в ситуаціях тривалої відсутності від ЄСПЛ будь-якої
відповіді на подану заяву. Якщо при
цьому порушення прав заявника
тривають й надалі – особливої процедурної проблеми у поданні подібних за висвітленням порушених
прав скарг у конвенційні комітети
немає; водночас питання вичерпання національних засобів захисту та
дотримання термінів подання скарги до комітету має бути дотриманим.
Загалом варто констатувати, що
основною проблемою роботи ЄСПЛ
наразі стає катастрофічна перевантаженість. Так, на кінець 2018 р. на його
розгляді перебувало 56350 заяв, з
них більше 20000 було отримано
протягом цього року; проти України
було спрямовано 12,9 % загальної
кількості заяв, тобто більше 7200. З
одного боку це призводить до масової відмови ЄСПЛ у розгляді справ по
суті та до не розгляду Секретаріатом
Суду індивідуальних заяв за формальними помилками, до пришвидшеного (та при цьому спрощеного)
розгляду заяв за так званими «пілотними (модельними) справами» чи за
«добре встановленою практикою»
ЄСПЛ та водночас до відкладання
складних справ на довгі роки.
За таких умов неспівставною
є цифра у 189 повідомлень, заре-
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єстрованих у КПЛ протягом 2018
р. проти всіх держав-учасниць. З
них за минулий рік не було жодної
заяви проти України (хоча прикладом за той рік до КПЛ було подано
та зареєстровано 5 повідомлень
проти Нідерландів, 9 проти Іспанії
та 15 – проти РФ). Крім відсутності
перевантаження процедура комітетів вигідно відрізняється від процесу в ЄСПЛ чітко встановленими у
міжнародних угодах чи в правилах
процедури строками, яких має дотримуватися конвенційний орган,
розглядаючи справу та здійснюючи
відповідну письмову комунікацію із
заявником та державою.
Тобто справи розглядаються у
комітетах порівняно (на декілька
років) швидше ніж у ЄСПЛ, а ситуація відкладання розгляду справи по
суті на невизначений термін, вкрай
поширена в ЄСПЛ, у комітетах просто неможлива. Крім того розгляд
справ (із збереженням за потреби
конфіденційності персональних даних заявників) у комітетах є значно
прозорішим; зокрема стислі фабули
усіх згаданих 189 справ КПЛ минулого року знаходяться на сайті комітету у вільному доступі. Це часто
є важливим як для клієнта, так й для
доведення представникам правоохоронних органів та суду реальності ситуації міжнародного провадження у конкретній справі особи,
права якої вони порушують у кримінальному провадженні, задовго до
рішення комітету по суті.
Також варто додати, що в Україні здійснення комунікації (взаємодії) з конвенційними комітетами
покладено на тих самих посадових
осіб Міністерства юстиції, які наразі відповідають за представництво України в ЄСПЛ. Особливістю
процедур у більшості комітетів є
неможливість подання до них заяв
(повідомлень) про порушення прав
юридичної особи.

АНАЛІТИКА ВІД ЛІГА:ЗАКОН
КОЛИ МАЙНОВІ ЗБИТКИ ПІДПРИЄМЦЯ НЕ МОЖЕ
БУТИ ВІДШКОДОВАНО ДЕРЖАВОЮ

Я

к відомо, підприємництво є самостійною господарською
діяльністю на власний ризик. Імовірність невиконання
контрагентами своїх зобов’язань, накладення штрафних
санкцій та арешту майна дуже висока. До матеріальних збитків
треба бути готовим у будь-який час.

Чи може підприємець передбачати можливість власної помилки щоразу, коли трапляється
небажана для нього ситуація (зокрема, обшук органами досудового розслідування)? Виявляється,
може. Принаймні такого висновку
дійшов Верховний Суд (постанова ВС від 12.03.2019 р. у справі №
920/71517).
За результатами проведення обшуку в позивача вилучили
контейнери з товаром і наклали
на них арешт. Органи досудового
розслідування (далі – слідчі органи) передали майно на відповідальне зберігання іншій юридичній особі. Згодом арешт було
скасовано, однак позивач отримав назад лише частину майна.
Решту ж, за словами слідчих органів, не можна було повернути
через відсутність відомостей про
місцезнаходження товару. Позивач не зміг виконати свої зобов’язання перед третьою особою за
договором постачання продукції,
унаслідок чого з нього стягнули
понад 10 млн грн штрафних санк-

цій на користь контрагента.
Такі обставини змусили позивача звернутися до суду з позовом про стягнення з держбюджету здійснених ним збитків, а саме
вартості втраченого майна, сплачених штрафних санкцій та упущеної вигоди.
Суд першої інстанції відмовив
у задоволенні позовних вимог,
оскільки позивач не довів ухвалення слідчими органами незаконних
рішень, учинення незаконних дій
або бездіяльності. В апеляційному
ж порядку позов було задоволено:
суд наголосив на тому, що майно в
позивача було вилучено за результатами проведення адміністративної процедури, за якої «покладення ризику зникнення майна на
самого позивача суперечить принципу справедливості».
Зрозуміло, що, ураховуючи
суб’єктний склад цього провадження й розмір позовних вимог,
справа не могла не дійти до касаційної інстанції. У своїй скарзі заступник прокурора зауважував,
що неправомірність дій працівни-
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ків слідчих органів треба підтверджувати відповідним рішенням
суду, чого позивач не зробив. При
цьому відповідальність за збереження арештованого майна лежала не на слідчих органах, а на
зберігачеві такого майна – третій
особі, яка не є стороною в спорі.
Розглянувши матеріали справи, Верховний Суд зробив такі
висновки.
1. Основним предметом доказування в цьому випадку мають
бути дії (бездіяльність) слідчих органів, унаслідок яких позивачу було
заподіяно шкоду. При цьому суб’єктний склад і спосіб завдання шкоди
фізичній або юридичній особі має
значення під час вибору спеціальних норм, що регулюють порядок
відшкодування такої шкоди.
Так, Суд звернув увагу, що відшкодування шкоди, завданої саме
органами досудового розслідування (згідно зі ст. 1176 ЦК України), може бути здійснено за певної
сукупності підстав – суб’єктного
складу(тільки службові чи посадові особи цих органів) і способу
завдання такої шкоди (незаконні
рішення, дії чи бездіяльність зазначених осіб). Коли ж суб’єктний
склад і спосіб нанесення шкоди
не збігаються з названими вище,
її відшкодовують у загальному порядку на підставі норм ст. ст. 1173
та 1174 ЦК України (про відшкодування шкоди, завданої органами
державної влади та місцевого самоврядування).
При цьому позивач має довести наявність неправомірних дій
органів, нанесеної шкоди та причинного зв’язку між ними.
2. У спорі є підстави для відшкодування позивачу збитків,
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завданих органами досудового
розслідування. Позивачу не було
надано жодних гарантій повернення арештованого майна, а також не було встановлено строку
повернення. Слідчі органи не виконали обов’язку щодо повернення майна з-під арешту.
Судові рішення про скасування
арешту майна та повідомлення органів досудового розслідування про
неможливість його повернення позивачу є належними доказами того,
що позивача було незаконно позбавлено права власності на це майно.

Верховний Суд установив, що
позивач уклав договір постачання
з третьою особою саме в період
проведення обшуків та арешту
майна. Тобто позивачу було відомо про тимчасове обмеження
користування вилученим майном
і про можливе недодержання своїх зобов’язань щодо постачання
такого майна третій особі згідно з
умовами контракту.
Верховний Суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають
задоволенню частково, та ухвалив нове рішення, яким значно

скоротив суму, що підлягає відшкодуванню державою. Укладаючи договір постачання з контрагентом, позивач діяв на власний
ризик і не передбачив можливих
наслідків.Отже, навіть у разі зняття арешту з вилученого майна підприємець, на жаль, не може бути
впевненим у його поверненні.

Стаття підготовлена
і надана медіа-партнером
«Юрист і Закон»

ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ ААУ
«ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ»

К

омітет ААУ з адміністративного права та процесу спільно
із Комітетом ААУ з верховенства права та захисту прав
людини 23 травня 2019 року провели круглий стіл «Особливості розгляду виборчих спорів». У заході взяли участь судді,
адвокати, представники ЦВК та всі бажаючі, які мають практичний
досвід у виборчому процесі, який є найбільш складним з точки
зору правозастосування.
Протягом нетривалих строків
проведення виборчого процесу
виникають численні різноманітні
проблеми, які зазвичай вирішуються у судовому порядку.
Закінчивши один важливий
етап у державотворенні, пов’язаний з виборами Президента
України, наша держава швидко
перейшла до нового етапу – до дострокових виборів народних депу-
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татів України і отже актуальність
проблемних питань не втрачено.
Під час обговорення проблем
застосування виборчого законодавства суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
Епель Оксана Володимирівна та
суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Губська Олена Анатоліївна зосередили свою увагу на
наступних питаннях:
• проблематиці щодо представництва суб’єктів виборчого
процесу під час розгляду цих спорів, оскільки тривають суперечки
між юристами - практиками та науковцями про можливість віднесення виборчих спорів до справ
незначної складності, а Верховний Суд вже тривалий час проводить консультації з цього питання
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для формування єдиної судової
практики;
• проблематиці доказування
наявності порушення виборчого
законодавства, оскільки подача
електронних доказів є новелою у
процесуальному законодавстві й
існують певні особливості, про які
необхідно пам’ятати для того, щоб
такі докази були належні і допустимі в розумінні КАС України;
• правильності визначення
підсудності виборчих спорів відповідно до положень ст.273 КАС
України для того, щоб позовна заява була складена з дотримання
всіх вимог процесуального законодавства і подана до відповідного суду своєчасно;

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ

• покладення обов’язку доказування порушення виборчого
законодавства і своїх прав та законних інтересів саме на позивача, що є особливістю провадження цієї категорії адміністративних
спорів.
Жваво обговорювалось питання щодо права на звернення
до суду офіційних спостерігачів.
Такі суперечності викликані тим,
що офіційним спостерігачам на
відповідних виборах спеціальними законами надано широкий

обсяг прав на оскарження будьяких виборчих правопорушень,
незалежно від територіального
округу, в межах якого вони зареєстровані Центральною виборчою
комісією. Верховний Суд прийшов
до висновку, що право офіційних
спостерігачів на звернення до
суду щодо порушення виборчого
законодавства по всій території
України не виходить за межі їх інших суб’єктивних прав, які реалізуються у виборчому процесі.
Проблемні питання щодо належності складання актів про
порушення виборчого законодавства, щодо відповідальності
членів виборчих комісій всіх рівнів, щодо порядку розгляду скарг
виборчими комісіями та щодо
уточнення списків виборців висвітлив у своєму виступі Микола
Вікторович Нілов – фахівець та
тренер ЦВК України.
Доповіді адвокатів Клюса Віталія Валерійовича та Городок

АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

Яни були цікаві і змістовні, враховуючи їх практичний досвід
у виборчих кампаніях. Вони поділилися зі всіма учасниками
цікавими та поширеними проблемами, з якими стикалися протягом виборчих перегонів на
пост Президента України і як їх
вирішували.
Дякуємо всім спікерам та учасникам круглого столу за професійні і практичні поради, а також
за цікаву дискусію. Чекаємо нових
зустрічей!

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК»

GRACERS
GRACERS – це найкращі традиції юридичної практики та прогресивний підхід у вирішенні навіть
дуже складних питань.
Досвідчені фахівці компанії
GRACERS готові надати повний
спектр правової допомоги в рамках кримінального, цивільного,
господарського та адміністративного права та процесу.
Головні переваги компанії:
• багаторічний досвід та експертиза у різних галузях юридичної
практики,

• команда фахівців,
• комплексний супровід проектів.
GRACERS пропонує оптимальні
рішення будь-яких юридичних задач, з якими зіштовхується клієнт.

швидко та ефективно досягти сприятливого результату у кожному
конкретному випадку.

Команда компанії розуміє, що
кожний бізнес унікальний і тому
підходить до вирішення задач творчо, пропонує індивідуальні рішення та завжди націлена на результат.
Юридична допомога фахівців
компанії в усіх судових інстанціях
дозволяє клієнту максимально
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AS LEGAL
ЮК «AS Legal» створена в
2009 р. як підприємство по роботі з корпоративними клієнтами.
На сьогоднішній момент, компанію представляють більше
15 талановитих юристів, сфера
практичної діяльності яких охоплює всі галузі права.
Головне завдання компанії надати якісну і своєчасну правову допомогу, використовуючи
як загальноприйняті і поширені

правові інструменти, так і індивідуальний підхід до вирішення
кожного практичного кейса.
Ключовими практиками
ЮК «AS Legal» є:
• безпека бізнесу;
• кримінальне право;
• нерухомість та будівництво;
• практика вирішення спорів;
• сімейне і спадкове право;
• корпоративне право/ M & A;
• оподаткування та фінанси;

• адміністративне право та адміністративна відповідальність.

www.aslegal.com.ua

ДОМІНАНТА
АО «КФ «ДОМІНАНТА» – професійне об’єднання досвідчених
фахівців у галузі права, висока кваліфікація яких є запорукою успіху
в досягненні поставлених фірмою
амбітних цілей щодо високого рівня захисту законних прав та інтересів клієнтів.
Провідна регіональна юридична фірма України АО «КФ «ДОМІНАНТА» створена в м. Одеса у
2003 році. За час роботи адвокатське об’єднання здобуло репутацію надійного партнера як серед
українських, так і зарубіжних пред-

ставників бізнесу. Фахівці фірми –
юристи та адвокати, спеціалізуються на цивільному, податковому,
земельному, корпоративному, міграційному праві, зокрема в сфері
нерухомості, будівництва, а також
захисту бізнесу.
Сьогодні в колективі працюють сім адвокатів і п’ять провідних юристів. Крім того, в структурі
фірми є науковці, які мають науковий ступінь кандидата юридичних
наук та викладають право у провідних вищих навчальних закладах України.

«Золото» в номінації «Лідер
року», яке отримала АО «КФ «Домінанта» у 2017 та 2018 роках, і
нагороди її фахівців в номінаціях
«Юрист року» і «Адвокат року» є
одним з вагомих доказів правильності обраного курсу.

www.dominanta.od.ua

JUSCUTUM
АО Juscutum – це команда
експертів, яка практикує найсучаснішу юриспруденцію, де все націлене на результат, ефективність
і якість. Консультує клієнтів як в
Україні, так і за її межами. Партнерська мережа представлена в Великобританії (Лондон), США (НьюЙорк), на Кіпрі (Нікосія).
У своєму підході орієнтується
на технології та провідні методики менеджменту. Клієнту намагається дати більше, ніж просто
юридичну консультацію – прагне

26

сконструювати для нього рішення проблеми. Тому, разом зі стандартними юридичними практиками, присутні абсолютно нові:
управління конфліктами, безпеки
бізнесу, оподаткування і бізнес-ефективності, ТМТ, супроводу
блокчейн-проектів. Це пов’язано
з тим, що юристи компанії розвивають суміжні компетенції,
які дозволяють набагато ширше
бачити завдання, поставлені клієнтами. Juscutum активно розвиває продуктову юриспруденцію.
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Розробляє власні технологічні
рішення і пропонує продукти, що
не властиво для консалтингових
компаній (StuffBot, Legal Alarm,
TradeBot, PatentBot).

www.juscutum.com

ПАРТНЕРИ ФОРУМУ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ «ЗОЛОТИЙ ДЮК»

ЖОВАННИК І ПАРТНЕРИ
«Жованник і партнери» –
адвокатське об’єднання, яке
суттєво відрізняється від інших
унікальністю поєднання навичок, енергії, пристрасті та відмінної прихильності досягненню відмінних результатів для
клієнтів.
Місія об’єднання – бути надійним майданчиком для розвитку і вдосконалення співробітників компанії та клієнтів,
бути ґрунтом, на якому із зерен
проблем та невдач виростають
квіти можливостей і досягнень.

Спеціалізація:
• кримінальне право,
• захист бізнесу,
• медіація,
• податкове право,
• нерухомість та земля,
• трудове право,
• банківське та фінансове право,
• ІТ-право,
• міжнародне право та арбітраж,
• представництво інтересів
у Європейському суді з прав
людини,
• інтелектуальне право,
• антимонопольне та конку-

ренте право,
• корпоративне право,
• банкрутство,
• господарське право,
• адміністративне право,
• цивільні спори.

www.zhovanniknp.com

MITRAX
MITRAX – адвокатське об’єднання, що надає юридичні послуги тільки в тих сферах, в яких має
винятковий досвід і спеціалізацію:
вирішення спорів, захист бізнесу,
сімейне та спадкове право, кримінальне право, проблемні борги і
антирейдерство.

Компанія об’єднує вузькопрофільних фахівців, які ведуть практику в конкретних галузях права. В
складі MITRAX працює департамент,
який спеціалізується виключно
на кримінальному праві. Департамент об’єднав адвокатів, які мають значний досвід роботи не тіль-

ки в якості захисника, але і в якості
слідчих високого рівня.

www.mitrax.com.ua

VB PARTNERS
VB PARTNERS – юридичний
бутик зі спеціалізацією в WhiteCollar Crime і Dispute Resolution,
заснований в 2005 році.
Унікальний досвід в цих напрямках
дозволяє
надавати
ефективні інструменти для вирішення конфліктів з державою
або недобросовісним контрагентом в бізнесі. Завдяки нішуванню,
клієнти компанії можуть розраховувати на високий рівень експертизи, індивідуальний підхід та
особисту залученість керівництва в
проекти.

В команді VB PARTNERS – 12
досвідчених і прогресивних
юристів, які поєднують професіоналізм і новаторство; 8 з яких –
адвокати.
Завдяки рокам успішної практики, складним реалізованим
проектам, компанія і партнери
отримали визнання всіх професійних міжнародних і національних рейтингів (Chambers Europe,
Best Lawyers, The Legal 500 EMEA,
Who is Who Legal, Expert Guide і
інші). Також, VB PARTNERS стабільно входить в ТОП-50 провідних

юридичних фірм України.
Серед клієнтів компанії –
український бізнес, його акціонери і топ-менеджери, світові
корпорації, банки, іноземні інвестори, ключові особи держави і
приватні клієнти.

www.vbpartners.ua

Запрошуємо стати партнерами наших майбутніх заходів!
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