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АДВОКАТуРА — ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ ПРОФЕСІЯ, ЦЕ СТАН ДушІ ВІДбуВСЯ ВСЕуКРАїНСЬКИЙ ТуРНІР ААу З шВИДКИх шАхІВ 
«АДВОКАТСЬКА ТуРА»!

Що спонукало Вас 
до вибору професії 
адвоката?

З дитинства, ще до школи, я мрі-
яв стати слідчим, у школі – адвока-
том, а на перших курсах навчання 
в «Одеській національній юридич-
ній академії» – прокурором. Дивно, 
проте це так. На мене дуже сильно 
вплинуло зібрання творів А. Ф. Коні, 
саме його особистість і багатогран-
ність сприяли моєму розумінню 
юриспруденції та бажанню стати 
прокурором. Однак сталося по ін-
шому. На другому курсі я працював 
у Юридичній клініці «pro bono» НУ 
«ОЮА» та почав поступово отри-
мувати практичний досвід. Пізніше 
мене запросили працювати до фір-
ми «Юрлайн», де я отримав дуже ці-
кавий і нестандартний практичний і 
судовий досвід. Саме з цього часу в 
мене сформувалась однозначна по-
зиція – у прокурори я не піду, буду 
адвокатом. На четвертому курсі я зі 
своїми друзями та колегами ство-
рили свою юридичну фірму «Прайм 
Юріс». Після закінчення «Одеської 
національної юридичної академії» я 
склав кваліфікаційний іспит та став 
адвокатом, отримав право займа-
тись улюбленою справою – захища-
ти людей. 

Професія «адвокат», 
на Ваш погляд, це?

Я вважаю, що адвокатура це не 
професія, це стан душі. Для мене 
адвокатура – це найулюбленіша 
справа, і відпочинок, і хобі. Я вва-
жаю, що людина, яка вирішила для 
себе стати адвокатом, повинна ціл-
ком віддаватись своїй діяльності. 
На мій погляд, бути адвокатом – це, 
в першу чергу означає бути відпо-
відальним. Оскільки від дій адвока-

та залежить життя та доля людини. 
Адвокат повинен вміти грамотно та 
переконливо говорити, відстоюва-
ти свою точку зору. 

Що треба для побу-
дови в Україні дійсно 
демократичної са-
моврядної організа-
ції адвокатури?

Самоврядування адвокатури в 
Україні повинно бути згуртованим. 
Це необхідно для того, щоб орга-
ни адвокатського самоврядування 
могли вчасно і ефективно реагу-
вати на порушення прав адвокатів 
та сприяти їх відновленню, а також 
запобігати виникнення подібних 
порушень. В останній час було ба-
гато випадків порушення прав ад-
вокатів, в тому числі й незаконні 
обшуки у їх офісах, що  є недопу-
стимим у демократичній правовій 
державі.

Яким Ви бачите май-
бутнє української 
адвокатури?

В першу чергу майбутнє українсь-
кої адвокатури залежить від самих 
адвокатів. На даний час адвокату-
ра перебуває під великим тиском з 
боку держави та правоохоронних 
органів, у результаті чого постійно 
порушуються професійні права ад-
вокатів, гарантовані діючим законо-
давством. Є неоднократні випадки, 
коли адвокати порушують правила 
адвокатської етики, що в сукупності 
негативно впливає на адвокатуру. 
На мій погляд, якщо адвокати бу-
дуть протистояти тиску, з боку дер-
жави, неухильно дотримуватись 
діючих Правил адвокатської ети-
ки та професійно виконувати свої 
обов’язки, то в майбутньому адво-
катура буде незалежним самов-
рядним інститутом суспільства.

Денис Пономаренко
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Голова Одеського обласного 
відділення ААУ, партнер                  
АО Barristers
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9 червня 2018 року в Національно-
му університеті «Одеська юридич-
на академія» відбувся Всеукраїнсь-
кий турнір ААУ серед адвокатів зі 
швидких шахів «Адвокатська тура», 
організований Одеським обласним 
відділенням ААУ спільно з Радою 
адвокатів Одеської області, участь 
у якому взяло 11 адвокатів з різних 
областей.

Суддями шахового турніру висту-
пили Голубєв Михайло та Касимо-
ва Ірина. Шаховий турнір було про-
ведено в 11 турів за швейцарською 
системою, де кожному учаснику ту-
ру надається по 10 хвилин на гру. 

Перше місце зайняв адвокат з м. 
Києва - Агратіна Сергій, на друго-

му місці - одесит Паляничко Віталій, 
та на третьому - Паламарчук Олек-
сандр. 

Переможці були нагороджені цін-
ними призами, а всі учасники - ди-
пломами та пам’ятними значками.

ААУ висловлює вдячність всім, 
хто прийняв активну участь в ор-
ганізації заходу, а саме:

Бронзу Йосипу Львовичу, Голові 
Ради адвокатів Одеської області  - 
за всебічну підтримку заходу,

Голубєву Михайлу та Касимовій 
Ірині - за високопрофесійне 
суддівство,

Муконіну Олександру  члену Ко-

мітету по культурі, туризму, спорту 
та соціальної підтримки адвокатів 
та Хижняку Євгенію Сергійовичу, 
Декану факультету адвокатури НУ 
«Одеська юридична академія»- за 
сприяння та допомогу в організа-
ції турніру.

Генеральним партнерам:  АО 
«Barristers» та ЮФ «ЕVRIS».

Інформаційним партнерам, які 
підтримали захід.

Особлива подяка - Денису По-
номаренку, Голові Одесько-
го відділення ААУ, партнеру АО 
«Barristers»  - за організацію тур-
ніру, та активний розвиток від-
ділення ААУ.
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банківської системи, яка перебуває 
в кризовому стані, і які шляхи є для 
подолання цього стану.

ІІ сесію форуму відкрила Кате-
рина Власюк, Член правління ААУ, 
керуючий партнер AVG, яка висту-
пила модератором сесії, та надала 
слово Олені Сукмановій, заступ-
нику Міністра юстиції України з 
питань державної реєстрації. Пані 
Олена розповіла про роботу «ан-
тирейдерської» комісії при МЮУ; 
про скарги, що розглядаються Ко-
місією, особливості їх оформлення; 
про стан електронних реєстрів та 
їх удосконалення; надала відповіді 
на питання Олександра Лещен-
ка, к.ю.н., Керуючого партнера АО 
«Лещенко, Дорошенко і партнери», 
щодо того «Коли буде наведено по-

рядок і удосконалено роботу елек-
тронного реєстру виконавчих про-
ваджень?».

Наталія Блажівська, к.ю.н., суд-
дя Вищого адміністративного суду 
України, виступила на тему впливу 
Конвенцій та практики ЄСПЛ на 
реформу процесуального зако-
нодавства України, відзначивши: 
«Нові процесуальні кодекси Украї-
ни відобразили основні положення 
статтей Конвенцій…, тобто ру-
хаємося в правильному напрямку 
для відновлення довіри до судової 
системи…».

Геннадій Пампуха, Президент 
Європейської арбітражної па-
лати (Брюссель, Бельгія) дещо 
змінив тему своєї доповіді та зосе-
редив увагу на важливому питанні 
про арбітражні застереження.

Продовжила ІІ сесію форуму 
своєю розповіддю Агія Загребель-
ська, Державний уповноважений 
Антимонопольного комітету Украї-
ни, на тему про закупівлі, їх про-
зорість, одночасно зауважила: «В 
сфері закупівель не вистачає духу 
права…, і правники (адвокати) ма-
ють цьому посприяти».

Олександр Лещенко, к.ю.н., Ке-
руючий партнер АО «Лещенко, 

Дорошенко і партнери» виступив 
з цікавою доповіддю про особли-
вості, актуальні питання та значи-
мість у правозастосовній практиці 
компетенційних спорів, звернув-
ши особливу увагу на суб’єктний 
склад та проблематику.

Дмитро Ляпін, адвокат, при-
ватний виконавець, розповів ау-
диторії чим відрізняється наразі 
виконання рішень суду приватни-
ми виконавцями та державними, 
навів приклади; висвітлив питання 
про авансовий внесок та його роз-
мір, навів приклади із судової пра-
ктики.

Радмила Гревцова, адвокат, 
к.ю.н., Керуючий партнер Кон-
салтингової компанії «Yurkraft 
Medikal», Голова комітету ААУ з 
медичного та фармацевтичного 
права, свій виступ присвятила ак-
туальній наразі темі медичної ре-
форми, зокрема, щодо автономіза-
ції медичних закладів, критеріїв та 
стандартів державної акредитації.

Завершили ІІ сесію форуму свої-
ми підсумовуючими промовами 
експерти: Ольга Ступак, Суддя 
Касаційного цивільного суду в 
складі Верховного Суду, та Воло-
димир Ставнюк, Голова Правлін-
ня Державної інноваційної фінан-
сово-кредитної установи.

ІІІ сесію форуму відкрив модера-
тор Володимир Павленко, Голова 

ВІДбуВСЯ VII ВСЕуКРАїНСЬКИЙ ФОРуМ ААу З ПубЛІчНОгО ПРАВА 
ТА ФІНАНСОВО-бАНКІВСЬКИх ПИТАНЬ

Відкрила захід Зоя Ярош, Прези-
дент ААУ, яка привітала всіх уча-
сників, побажала плідної праці, но-
вої практики та яскравих вражень і 
передала слово Віталію Мацелю-
ху, Віце-президенту ААУ, який зау-
важив про актуальність форуму та 
його європейський вектор. Також з 
вітальним словом виступив Генна-
дій Пампуха, Голова Комітету ААУ 
з міжнародного арбітражу, Прези-
дент Європейської арбітражної 
палати.

І сесія, модераторм якої виступив 
Юрій Петренко, керуючий 
партнер ADER HABER, почалася 
з доповіді Олени Кібенко, д.ю.н., 
судді Великої палати Верховного 
Суду, яка розповіла про роботу 
Великої палати Верховного суду 
та судову практику по ключових 
категоріях спорів за участю банків. 
В ході розповіді пані Олени, 
утворилася дискусія, до якої 
приєдналася Оксана Епель, к.ю.н., 
суддя Київського апеляційного 
адміністративного суду, яка додала 
свої запитання по темі та висловила 
власну думку з досвіду розгляду 
адміністративних справ. А також 
власні коментарі додав Роман 
Кармазін, начальник відділу 
банківських послуг Юридичного 
департаменту НБУ.

Ігор Кравцов, Керівник 
практики вирішення спорів ЮФ 
«EVRIS», виступив з доповіддю 
про взаємозалік зустрічних вимог 
у банківських спорах, зокрема, 

зупинився на питаннях щодо умов 
взаємозаліку, його оформлення, та 
судовій практиці.

Старший юрист ЮК «EQUITY», 
Андрій Іванів розповів про чин-
ність поруки, як мірила справедли-
вості балансу інтересів кредитора, 
боржника та поручителя, заува-
живши: «Фінансова порука має пе-
реваги над майновою порукою».

Виступаючи на тему: «Пробле-
матика оподаткування додат-
кового блага у кредитних право-
відносинах», Оксана Епель, к.ю.н., 
суддя Київського апеляційного 
адміністративного суду, розповіла 
про складний стан сучасної еконо-
міки, яка потребує змін до кращо-
го. Розкрила поняття, що таке до-
даткове благо; проблемні питання, 
пов’язані з ним. Звернула увагу, зо-
крема, на реструктуризацію, про-
щення (анулювання боргу), резер-
вний фонд відшкодування, сплату 
відступного та інше.

Далі, Роман Кармазін, 
начальник відділу банківських 
послуг Юридичного департаменту 
НБУ, розповів аудиторії про 
правові підходи НБУ до початку 
регулювання криптовалют, 
обгрунтовуючи свою доповідь 
тим, що «Україна визначилась у 
європейському напрямку розвитку, 
а відтак має узгодити своє 
законодавство із законодавством 
ЄС і стосовно криптовалют…».

На завершення І сесії виступив 
Андрій Сегал, Голова Комітету 
ААУ з валютного регулювання та 
інвестування, юрист ЮК «AMBER 
Corporation», який додав трошки 
гумору на тему попереднього 
виступу та розповів про важливу 
тему реформи фінансово-

15 ЧеРВнЯ ВіДбУВСЯ VII ВСеУКРАїнСЬКий ФОРУМ ААУ З ПУ-
бліЧнОГО ПРАВА ТА ФінАнСОВО-бАнКіВСЬКих ПиТАнЬ. 

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
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На завершення ІІІ сесії, Сергій 
Паперник, Голова Комітету ААУ 
з фінансового права, керівник 
банківської та фінансової 
практики, керівник практики 
FinTech в ЮФ «EVRIS», в простій, 
зрозумілій формі презентував 
цікавий та пізнавальний майстер-
клас на тему «Криптловалюти 
для адвоката: все, що необхідно 
знати».

Асоціація адвокатів України 
щиро вдячна всім учасникам 
форуму. Ми надіємось захід приніс 
багато корисної інформації та 
практичних кейсів для роботи, 

які Ви вже будете застосовувати у 
власній практиці.

Велику подяку висловлюємо 
модераторам і спікерам заходу за 
актуальні теми, власні враження 
та поради.

Також Асоціація адвокатів 
України вдячна партнерам заходу, 
а саме: 

AMBER, AVG Law Company, 
ADER HABER, EVRIS, EQUITY, 
INTEGRITES, SAIVENA Group, 
Yurcraft Medical, АО «Лещенко, 
Дорошенко і партнери», АБ 
«Ганни Шерстюк», Касьяненко и 
партнери.

ВЕЛИКА ПОДЯКА ІНФОРМАЦІЙ-
НИМ ПАРТНЕРАМ:

Генеральному медіа-партнеру 
— видавництву «Юридична пра-
ктика».

МЕДІА-ПАРТНЕРАМ: газеті 
«Юридична Газета», «Закон і Біз-
нес», «Правовий тиждень», «Пора-
ди юриста».

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ: «ЮРЛІГА», 
«ЛІГА: ЗАКОН», «Obozrevatel.ua», 
«Українське право», «Freelawyer.ua», 
«Lawyer.ua», «Протокол», «БІЗРЕЛІЗ», 
«Lойер», ІА «Vector News», «Femida.
UA».

ЖУРНАЛАМ: «Адвокат», «Юрист 
& Закон», «Фінансовий Директор 
Компанії», «Бізнес та безпека».

КОМПАНІЯМ ТА АСОЦІАЦІЯМ: 
«Центр журналістських розсліду-
вань», «EBA», «ACC», «АПКБ», «За-
порізька ТПП», «НІСЕ», «ЕАП», 
«UAPS», «АПУ», «ВАФК», «ФРК», 
«Marmaer».

Особливу подяку висловлюємо 
Експертному партнеру заходу «Єв-
ропейська арбітражна палата».

Комітету ААУ з банківського пра-
ва, партнер МЮФ «INTEGRITES», 
який наголосив на актуальності 
теми сесії. Розпочав III сесію своїм 
виступом Віктор Григорчук, На-
чальник управління претензійно-
позовної роботи Юридичного де-
партаменту Національного банку 
України, про особливу категорію 
судових спорів, предметом яких 
є оскарження рішень регулято-
ра про виведення банків з ринку, 
зосередившись на основних при-
чинах виведення банків з ринку, 
хто може оскаржити рішення про 
виведення банків з ринку, звернув 
увагу на прогалини в праві.

Олена Жукова, директор ЮФ 
«Сайвена-Аудит» розповіла з 
власного досвіду про проблеми 
захисту інтересів юридичних осіб 
– кредиторів сьомої черги та про 
правову природу безготівкових 
коштів.

Продовжила ІІІ сесію форуму 
директор департаменту 
управління активами Фонду 
гарантування вкладів 
фізичних осіб Ольга Білай, яка 
проінформувала про: роботу 
ФГВФО, статистику діяльності 
щодо банків, які ліквідуються, 

інновації в продажах активів 
банків у ліквідації, зокрема, 
про перехід з англійського на 
голландський тип аукціонів.

До дискусії приєднався Олек-
сандр Удовиченко, к.ю.н., адвокат, 
Радник ЮФ «ADER HABER», який 
відзначив чудовий формат прове-
дення форуму, а саме те, що є мож-
ливість вести діалог з колегами-
спікерами та учасниками заходу, 
обмінюючись знаннями, досвідом 
і враженнями. Розповів про осо-

бливості оскарження результатів 
публічних торгів; надав поради як 
захистити власність клієнта (уча-
сника торгів).

Олександр Черних, адвокат, поді-
лився досвідом про основні типи 
позовів у спорах з банками в стадії 
ліквідації; розказав про оскаржен-
ня сум, перерахованих Державній 
виконавчій службі; звернув увагу 
на оскарження забезпечення; навів 
приклади із судової практики.

Ганна Шерстюк, Керуюча Ад-
вокатським бюро «Ганни Шер-
стюк», голова Київського регіо-
нального відділення ГО «Єдиний 
щит», зауважила в своїй доповіді 
на актуальну, гостру, неоднознач-
ну ситуацію щодо відповідальності 
пов’язаних осіб у випадку ліквідації 
банку.

Арсен Мілютін, Директор депар-
таменту реструктуризації та стяг-
нення заборгованості Державного 
ощадного банку України, додав 
свій коментар про неможливість 
стягнути збитки, враховуючи наяв-
ність чотирьох складових збитків; 
розповів про фінансову реструк-
туризацію на прикладі Ощадбанку.

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ
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КК України, є множення кіль-
кості контрафактного товару 
(збутого товару та товару, який 
зберігається з метою продажу)  
на ринкову вартість оригіналу 
такого товару. 

Проте, при поглибленому вив-
чені цієї теми з’являються такі ка-
тегорії, як принцип “витіснення”, 
упущена вигода та питання пи-
томої ваги самої торгової марки 
у загальній вартості об’єкта  інте-
лектуальної власності. Піддавши 
аналізу вказані категорії, можна 
прийти до висновку, що методич-
ні рекомендації, які затвердженні 
для судових експертів є досить 
однобічними, оскільки в кожному 
випадку метод підрахунку збит-

ків може різнитись в залежності 
від варіаційних можливих скла-
ду злочину (невеликі розбіжності 
в об’єкті та суб’єктивній стороні 
може докорінно змінити ситуацію 
для вибору методики підрахунку 
нанесених збитків кримінальним 
правопорушенням). 

Виходячи в вищевказаного не-
обхідно сказати, що у неодноз-
начній практиці розслідування та 
захисту  сторін у кримінальних 
правопорушеннях, щодо об’єкту 
прав інтелектуальної власності, 
нагальною є потреба упорядку-
вання та скерування практики в 
єдиному напрямку. Великі надії 
щодо вирішення вказаних про-
блем, в частині кримінального 

права та процесу, покладаються 
на Вищий суд з питань інтелек-
туальної власності. Оскільки, без 
необхідних законодавчих змін та 
прогресу зі сторони судової пра-
ктики, в Україні може і надалі за-
лишитись нерозвиненою функція 
кримінальної відповідальності, за 
порушення прав інтелектуальної 
власності, у вигляді  загальної та 
спеціальної  превенції. А виходячи 
зі статистики притягнення осіб до 
кримінальної відповідальності за 
ці правопорушення( 131 вирок на 
території України за період 2014- 
2016р.р.), ця функція наразі не діє.

АКТуАЛЬНІ ПРОбЛЕМИ ЗАхИСТу ПРАВ НА ІНТЕЛЕКТуАЛЬНу 
ВЛАСНІСТЬ у КРИМІНАЛЬНОМу ПРОВАДжЕННІ В уКРАїНІ.

Зовсім нещодавно Президент 
України підписав Закон України, 
яким було урегулювано питання 
щодо існування в судовій системі 
України Вищого Антикорупційно-
го суду.  Незважаючи на актуаль-
ність теми щодо Вищого Антико-
рупційного суду  та проблемних 
питань, які вже починають ви-
пливати з цього, як виявляється, 
середовище юристів не менше 
цікавить потенціальне фактичне 
створення та діяльність Вищого 
суду з питань інтелектуальної вла-
сності та проблеми які він має та 
повинен вирішити.

Беззаперечно, що така галузь 
права, як інтелектуальна вла-
сність є досить новою на теренах 
України для її повного, безпомил-
кового осмислення теоретично та 
практично, порівняно з іншими 
галузями права.

В пояснювальній записці до за-
конопроекту «Про Вищий суд з 
питань інтелектуальної власності» 
міститься інформація про те, що 
вказаний суд буде задіяний і в пи-
таннях щодо судових справ  у кри-
мінальному провадженні.

Здавалось би з якими пробле-
мами, у сфері інтелектуального 
права, адвокати можуть зіштов-
хуватись перебуваючи, або на 
стороні захисту, або на стороні 
представника потерпілого у кри-
мінальному процесі?! Проте, як 
свідчить практика, адвокати які 
зіштовхнулись у своїй практиці 
з такими кримінальними право-
порушеннями як: Порушення ав-
торського права та суміжних прав 
( стаття 176 КК України); Порушен-
ня прав на винахід, корисну мо-
дель, промисловий зразок, топог-

рафію інтегральної мікросхеми, 
сорт рослин, раціоналізаторську 
пропозицію (стаття 177 КК Украї-
ни); Незаконне використання зна-
ка для товарів і послуг, фірмового 
найменування, кваліфікованого 
зазначення походження товару 
(стаття 229 КК України), нарікають 
на досить багато недоліків у вка-
заній сфері. Серед таких недоліків 
можна виокремити: 

• Недостатність  знань у сфері 
кримінальних правопорушень 
щодо об’єктів інтелектуальної 
власності, зокрема співробіт-
никами  Національної поліції, 
органів прокуратури. Також 
досить нечіткими знаннями у 
вказаній галуззі володіють самі 
адвокати та, як це не дивно, 
суддівський корпус. 

• Другим недоліком,  проте не 
менш важливим,  є питання 
проведення судової експерти-
зи для встановлення розміру 
збитків. Перш за все у питанні 
призначення експертизи від-
чувається недостатня кількість 
самих судових експертів. За 
інформацією з Реєстру судо-
вих експертів станом на чер-
вень 2018 року, до вказаного 
реєстру внесені 189 судових 
експертів у сфері інтелекту-
альної власності, з них діючу 
кваліфікацію мають 100 осіб.  
Найгострішим питанням ви-
ступає проблема методики 
підрахунку нанесених збитків 
вчиненим кримінальним пра-
вопорушенням.  Зокрема, як 
стверджують судові експер-
ти, що поширеною практикою 
підрахунку нанесених збитків,  
за діяння передбаченні ст. 229 

Володимир Рудниченко

Корнєєв Костянтин

Радник, керівник практики 
кримінального права INTEGRITES, 
М.Київ

Помічник юриста практики 
кримінального права INTEGRITES,
м.Київ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
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Модераторами практикуму ви-
ступили Марія Ортинська, ди-
ректор патентно-юридичної ком-
панії IPStyle, Голова Комітету ААУ 
з інтелектуальної власності, та 
Володимир Рудниченко, радник 
практики кримінального права 
INTEGRITES, співголова Коміте-
ту ААУ з кримінального права та 
процесу.

До заходу долучилися представ-
ники бізнесу та адвокати, пред-
ставники Національної поліції 
України та прокуратури, а також 
судові експерти, як приватні, так і 
державних установ. Цікавими до-
повідями спікерів, небайдужим 

обговореннями та жвавою диску-
сією між спікерами та усіма учас-
никами практикуму визначалися 
нові підходи до розуміння акту-
альних проблем кримінального 
процесу у сфері інтелектуальної 
власності.

Зокрема, на практикумі обго-
ворювалися підходи до розумін-
ня ролі та значення експертизи 
у процесі доказування злочинів 
проти інтелектуальної власності. 
Піднімалося питання матеріальної 
шкоди у кримінальних проваджен-
нях, методів та алгоритму її розра-
хунку. Під шквал обговорення та 
пропозицій підпали і законодавчі 

нововведення та законопроекти 
щодо призначення експертизи у 
кримінальному процесі виключ-
но судовим експертам державних 
установ.

Зрештою, за результатами про-
ведення сьогоднішнього заходу 
було одноголосно відзначено ак-
туальність та глибину теми кри-
мінальної відповідальності за по-
рушення у сфері інтелектуальної 
власності. Питань залишилось чи-
мало, заінтересованість правової 
спільноти у взаємодопомозі та не-
обхідності подолання практичних 
питань, як показав сьогоднішній 
захід, є, а тому новому практику-
му — незабаром бути!

НОВИНИ ААУРОБОТА КОМІТЕТІВ

ВІДбуВСЯ ПРАКТИКуМ «КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
ПОРушЕННЯ у СФЕРІ ІНТЕЛЕКТуАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ»

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ЗуСТРІч «МІжНАРОДНЕ ПРАВО ЯК КАР’ЄРА: 
ЗНАЙДИ СВІЙ шЛЯх»!
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22 червня 2018 року в рамках 
святкування 25-річчя Української 
асоціації міжнародного права в 
Інституті міжнародних відносин 
Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка відбулася 
неформальна профорієнтацій-
на зустріч «Міжнародне право як 
кар’єра: знайди свій шлях», співор-
ганізаторами якої також стали Ко-
мітет з юридичної освітньої політи-
ки та Комітет міжнародного права 
Асоціації адвокатів України і Студія 
сучасного права.

Організатори заходу мали на меті 
надати молодим людям уявлення 
про те, чим може займатися юрист-
міжнародник і чому знання міжна-
родного права може стати додат-
ковою перевагою для будь-якого 
фахівця в галузі права.

Як і передбачалося, абсолютну 
більшість учасників склали студенти 
та здобувачі другої вищої освіти, які 
зараз навчаються за спеціальностя-
ми «Міжнародне право» та «Право». 
Крім того, на зустріч також завітали 
абітурієнти та старшокласники, які 
вирішили краще підготуватися до 
вибору майбутньої професії. Окрім 
майбутніх і потенційних юристів, у 
заході взяли участь і дипломовані 
професіонали: аспіранти, адвокати, 
юристи підприємств тощо. Особли-
во порадував інтерес до зустрічі з 
боку юристів-міжнародників, які 
розглядають спеціальність «Міжна-

родне право» як варіант майбутньої 
професії для своїх дітей. Програма 
зустрічі була складена так, щоб про-
демонструвати основні кольори па-
літри можливих занять для юриста 
зі знанням міжнародного права в 
Україні та за її межами. 

Так, представники співорганіза-
тора заходу – Асоціації адвокатів 
України – Ольга Поєдинок (к.ю.н., 
адвокат, докторант кафедри міжна-
родного права Інституту міжнарод-
них відносин Київського національ-
ного університету ім. Т. Шевченка, 
голова Комітету з юридичної освіт-
ньої політики та Секції міжнародного 
сімейного права Комітету сімейного 
права Асоціації адвокатів України, 
голова Правління Студії сучасного 
права, член Науково-консультатив-
ної ради при Верховному Суді) та 
Віталій Власюк (к.ю.н., адвокат, 
керуючий партнер юридичної фір-
ми «єПраво», заступник начальника 
відділу дослідження проблем впро-
вадження практики Європейського 
суду з прав людини в прокурор-
ську діяльність Науково-дослідно-
го інституту Національної академії 
прокуратури України, голова Комі-
тету міжнародного права Асоціації 
адвокатів України, заступник голо-
ви Комітету з міжнародних зв’язків 
Національної асоціації адвокатів 
України) розказали, як їм вдається 
поєднувати практичну адвокатську, 
наукову, викладацьку та громадську 
діяльності. Пані Ольга зазначила, що 
сьогодні для українських юристів-
міжнародників відкрито вікно мож-
ливостей, що зумовлено небаченою 
донині міжнародною присутністю, 
необхідність якої, на жаль, викли-
кана збройним конфліктом. Пан Ві-
талій, серед іншого, наголосив на 
необхідності вивчення як мінімум 

двох іноземних мов – англійської та 
французької, без яких неможливе 
ефективне використання в робо-
ті практики Європейського суду з 
прав людини, а також порекомен-
дував вивчати іноземну юридичну 
літературу та не відкидати можли-
вості отримати професійний досвід 
на державній службі.

За відгуками учасників, захід 
виявився корисним завдяки за-
прошенню спікерів із різних сфер 
діяльності, а також вдалому поєд-
нанню особистих історій успіху та 
загальних практичних рекоменда-
цій, основними з яких були: вчитися 
самостійності; вивчати іноземні 
мови та вдосконалювати рідну; 
пробувати себе в різних сферах 
та видах діяльності; не очікувати 
швидких результатів; працюючи під 
час навчання, не забувати, що сту-
дентські роки призначені передусім 
для навчання; вміти організовувати 
свій час і розставляти пріоритети; 
активно шукати можливості для 
професійного зростання; спілкува-
тися з колегами в Українї та поза її 
межами; любити міжнародне право.

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

22 ЧеРВнЯ ВіДбУВСЯ ПРАКТиКУМ АСОЦіАЦії АДВОКАТіВ 
УКРАїни нА ТеМУ “КРиМінАлЬнА ВіДПОВіДАлЬніСТЬ ЗА 
ПОРУШеннЯ У СФеРі інТелеКТУАлЬнОї ВлАСнОСТі”. 
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СТАТТЯ

чИ СТАНЕ АНТИКОРуПЦІЙНИЙ СуД ПАНАЦЕЄю ВІД КОРуПЦІї?

14 15

АНОНС

14 15

11 червня 2018 року Президент 
України підписав Закон «Про Ви-
щий антикорупційний суд» (зако-
нопроект № 7440). Текст законо-
проекту, який розміщено на сайті 
Верховної Ради, проаналізував ке-
руючий партнер Адвокатського 
об’єднання «Клочков та партнери» 
Володимир Клочков.

Чи стануть судді Вищого 
антикорупційного суду 
дійсно незалежними?

Законом передбачено особли-
вий порядок здійснення досудово-
го розслідування стосовно суддів 
Вищого антикорупційного суду 
України: відомості про кримінальні 
правопорушення, вчинені суддею, 
вносить до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань Генеральний 
прокурор (виконувач обов’язків 

Генерального прокурора). Тобто 
фактично Генеральний прокурор 
України вирішуватиме, чи є підста-
ви вносити відомості про кримі-
нальне правопорушення, вчинене 
суддею ВАС України, чи немає, у 
чому простежується вплив сторони 
обвинувачення в особі керівника 
Генеральної прокуратури України 
на суддів. Це обумовлено тим, що 
нагляд за діяльністю Національно-
го антикорупційного бюро Украї-
ни здійснює Спеціалізована анти-
корупційна прокуратура України. 
Згідно зі ст. 8-1 Закону «Про проку-
ратуру» керівник Спеціалізованої 
антикорупційної прокуратури під-
порядковується безпосередньо Ге-
неральному прокурору.

Чи буде Антикорупційний 
суд оперативним?

Усі кримінальні провадження за 
предметною підсудністю зосеред-
жено лише у Вищому антикорупцій-
ному суді України. При цьому місце 
вчинення корупційного злочину, 
зосередження всіх учасників часто 
буває в різних регіонах України. До 
того ж саме НАБУ має територіаль-
ні відділення у Львові, Харкові та 
Одесі. Відповідно незалежно від 
місця вчинення корупційного зло-
чину, місця перебування учасників, 
місця розміщення доказів, місця 
розташування органу досудового 
розслідування судовий розгляд і 
розгляд клопотань/скарг на стадії 
досудового розслідування здійсню-
ватимуть тільки в одному суді в м. 
Києві. Нині спостерігається тягани-
на в розгляді резонансних справ, 
людина може роками очікувати су-

дового вироку в слідчому ізоляторі. 
Тому Вищий антикорупційний суд 
України має створити передумови 
для справедливого й оперативного 
судового розгляду.

Якими мають бути основні 
стадії судового розгляду 
(перша інстанція, апеля-

ційний розгляд, касація)?

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону Вищий ан-
тикорупційний суд України є постій-
ним вищим спеціалізованим судом 
у системі судоустрою України, а з 
огляду на свої повноваження здій-
снює правосуддя як суд першої та 
апеляційної інстанцій у криміналь-
них провадженнях щодо злочинів, 
віднесених до його юрисдикції (під-
судності) процесуальним законом, 
а також шляхом здійснення у випад-
ках і порядку, визначених процесу-
альним законом, судового контр-
олю за дотриманням прав, свобод та 
інтересів осіб у таких кримінальних 
провадженнях. Законом «Про судо-
устрій і статус суддів» визначено два 
вищі спеціалізовані суди - Вищий суд 
з питань інтелектуальної власності 
та Вищий антикорупційний суд.

Водночас концепція судової ре-
форми за Законом № 1402-VIII, 
яка передбачає статус «Вищого спе-
ціалізованого» суду та надає йому 
повноваження як суду першої та 
апеляційної інстанцій, дещо втра-
чає модель наявності основних 
стадій судового розгляду (розгляд 
у суді першої інстанції, апеляційний і 
касаційний розгляд).

Ще у 2016 році в пояснювальній 
записці до законопроекту було за-
значено, що створення вищих спе-

У СТАТТі ПРОАнАліЗОВАнО ДОСТУПний ТеКСТ щОйнО 
ОПУбліКОВАнОГО ЗАКОнУ, іЗ ПОЗиЦії СТОРОни ЗАхиСТУ 
В МАйбУТніх КРиМінАлЬних ПРОВАДженнЯх ЗА 
КОРУПЦійниМи ЗлОЧинАМи. 

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

Володимир Клочков
Керуючий партнер АО «Клочков 
та партнери», член Ради адвокатів 
міста Києва, член правління 
ААУ, Голова Комітету ААУ з 
захисту прав адвокатів та гарантій 
адвокатської діяльності

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

ціалізованих судів відповідає пози-
тивному досвіду європейських країн 
і дасть змогу швидко й оперативно 
розглядати спори, віднесені до їх 
юрисдикції, висококваліфікованими 
суддями відповідної спеціалізації.

Передумовою для реалізації ідеї 
покращення доступу до правосуд-
дя є ухвалення Закону «Про Вищий 
антикорупційний суд». Та чи виправ-
дано окрему категорію справ пере-
давати тільки одному суду як суду 
першої та апеляційної інстанцій?

Законом внесено зміни до Кримі-
нального процесуального кодексу 
України: у ст. 33-1 визначено, що 
Вищому антикорупційному суду 
підсудні кримінальні проваджен-
ня стосовно корупційних злочинів, 
передбачених у примітці ст. 45 Кри-
мінального кодексу України, ст. ст. 
206-2, 209, 211, 366-1 Кримінального 

кодексу України, якщо наявна хоча б 
одна з умов, передбачених п. п. 1 - 3 
ч. 5 ст. 216 Кримінального процесу-
ального кодексу України.

Тобто фактично Вищий антико-
рупційний суд України розгляда-
тиме кримінальні провадження як 
суд першої та апеляційної інстанцій, 
здійснюватиме контроль на досудо-
вому розслідуванні у кримінальних 
провадженнях, підслідність у яких 
визначено за Національним антико-
рупційним бюро України. Чи не буде 
порушено право осіб на доступ 
до правосуддя в частині права на 
апеляційний перегляд, коли фак-
тично в одному суді зосереджено 
дві інстанції?

Водночас з урахуванням чинних 
норм матимемо таку ситуацію: 1) 
перша та апеляційна інстанції в од-
ному й тому самому суді; 2) орган 

досудового розслідування один і 
той самий під час розгляду - НАБУ; 
3) процесуальне керівництво одне 
й те саме - Спеціалізована антико-
рупційна прокуратура. Фактично 
серед учасників судового процесу 
змінюватиметься лише склад сто-
рони захисту.

Насамкінець висловимо надію, 
що Вищий антикорупційний суд 
України створить передумови для 
справедливого, неупередженого, 
оперативного судового розгляду, 
але головне, щоб, зрештою, суд-
ді такого Cуду не стали заручни-
ками ситуацій, які шкодитимуть 
об’єктивному розгляду криміналь-
них проваджень. Тож низка норм 
нового Закону викликає поки що 
тільки питання й певні сумніви.

Джерело: ЮРЛІГА
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ГЕНЕРАЛЬНІ пАРТНЕРИ ААУ

АО «НАцІОНАЛЬНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’єДНАННЯ «КЛОЧКОВ ТА ПАРТНЕРИ»

НОВИНИ ТА ВІТАННЯ

16 17

Адвокатське об’єднання «Наці-
ональна колегія адвокатів» було 
створене у 2003 році з метою на-
дання висококваліфікованої пра-
вової допомоги. З часу створення 
воно об’єднало команду досвідче-
них практикуючих адвокатів, які 
працюють для захисту інтересів 
фізичних і юридичних осіб при-

ватного і публічного права, іно-
земних інвесторів.

Об’єднання надає повний комп-
лекс юридичних послуг націо-
нальним та міжнародним компа-
ніям, що ведуть бізнес в Україні 
та за її межами, фізичним особам 
– громадянам України, іноземним 
громадянам та особам без грома-
дянства.

Адвокати об’єднання мають 
більше ніж 10-річний досвід ро-
боти в сфері юридичного консал-
тингу, різних сферах юридичної 
і судової практики. У своїй діяль-
ності об’єднання дотримується 
загальновизнаних міжнародних 

стандартів і етичних норм про-
фесії адвоката, підтримує і розви-
ває кращі традиції юриспруденції, 
притримується принципу твор-
чого і кваліфікованого підходу до 
справ клієнтів з урахуванням його 
інтересів, дотримання прав і сво-
бод, тим самим сприяючи успіш-
ному вирішенню проблемних пи-
тань та досягненню необхідного 
результату.

З детальною інформацією про 
компанію можна дізнатись на сай-
ті www.nka.com.ua

Адвокатське об’єднання «Клоч-
ков та партнери» - це група досвід-
чених адвокатів, професіоналів та 
ентузіастів своєї справи.

Кожен партнер та співробітник 
АО «Клочков та партнери» є час-
тиною команди, основним завдан-
ням якої є правовий захист 

інтересів Клієнта на найвищому 
рівні.

Кваліфікована правова допомо-
га, повна конфіденційність та мак-
симальне задоволення інтересів 
клієнтів є першочерговим завдан-
ням об’єднання.

Основні напрямки:

Кримінальне право

Захист бізнесу 

Цивільне право

Захист прав інтелектуальної 
власності 

Господарське право

Адміністративні правопору-
шення

Сімейні правовідносини

Юридичний аутсорсинг

Податкова практика

Правовий консалтинг

Послуги охорони 

З детальною інформацією про 
компанію можна ознайомитись на 
сайті www.klochkov.partners

За заявою сторін, це стратегіч-
ний крок по об’єднанню двох по-
тужних команд юристів та адвока-
тів, які мають багаторічну історію 
в українському правовому серед-
овищі. 

Злиття двох провідних адвокат-
ських об’єднань спрямоване на 
оперативну та релевантну допо-
могу клієнтам шляхом викорис-
тання найбільш ефективних юри-

дичних практик, які напрацьовані 
підписантами Меморандуму.

«Це суттєвий крок на зміцнення 
потужності наших команд, який, 
без сумнівів, поглибить наші мож-
ливості та дозволить вийти на 
якісно новий рівень надання фа-
хової допомоги нашим клієнтам»,- 
підкреслив керуючий партнер АО 
«Клочков та партнери» Володи-
мир Клочков.

Голова об’єднання «Національ-
на колегія адвокатів» Віталій Наум 
зазначив, що «в умовах реформу-
вання правової системи держави, 
саме поєднання практичного до-
свіду колег стає запорукою ре-
зультативної роботи. Таким чином, 
виважене поєднання можливос-
тей стає стратегічною конкурент-

ною перевагою».

Об’єднання двох потужних ко-
манд українських юристів – це 
впевнений крок на правовому 
полі.

Маємо перемоги, які не потребу-
ють зайвих доказів.

ААУ вітає Генеральних партнерів 
з об’єднанням та бажає подаль-
ших успіхів і нових професійних 
перемог!

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

АО «КЛОчКОВ ТА ПАТНЕРИ» ТА АО «НАЦІОНАЛЬНА КОЛЕгІЯ 
АДВОКАТІВ» ЗАЯВИЛИ ПРО Об’ЄДНАННЯ

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ уКРАїНИ ВІТАЄ МЕДІА-ПАРТНЕРА – 
ВИДАННЯ «юРИДИчНА гАЗЕТА» З 15-РІчНИМ юВІЛЕЄМ!

Шановний колектив видання 
«Юридична Газета», прийміть сер-
дечні вітання з нагоди п’ятнадцятої  
річниці з дня заснування!

За роки нашої співпраці Ви стали 
надійним інформаційним партне-
ром ААУ, росли і розвивались раз-
ом із нами, та створили успішний 
медійний проект.

Ми розуміємо всю важливість 
справи, якій віддає колектив свої 
сили, знання, вміння та досвід.

Щиро бажаємо Вам і надалі та-
кого ж переконливого слова, чи-
тацького визнання, натхнення й 
невпинного руху вперед! 

Невичерпного натхнення, 
справжніх журналістських  успіхів, 
прихильного та вдячного читача.

Асоціація не змогла би існува-
ти без міцної підтримки надійних 
медіа-партнерів, якими Ви завжди 
були для нас.

Вам 15 – і це лише початок. Впев-
нені, що попереду на Вас очікує 
тільки успіх, нові звершення та пе-
ремоги!
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Конституції України гарантує 
забезпечення права на апеля-
ційний перегляд справи та у ви-
значених законом випадках - на 
касаційне оскарження судового 
рішення, як однієї з основних за-
сад судочинства (п. 8 ч. 1 ст. 129 в 
редакції Закону № 1401-VIII від 
02.06.2016). Проте Законом мо-
жуть бути визначені також інші 
засади судочинства. Тобто остан-
нє положення слід розуміти таким 
чином, що основні конституцій-
ні засади судочинства та їх зміст 

можуть бути розширені у інших 
законодавчих актах, але не як не 
звужені. 

Згідно ст. 129 Конституції 
України суддя, здійснюючи право-
суддя, є незалежним та повинен 
керуватися верховенством права. 
Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 8 КПК 
України, кримінальне проваджен-
ня здійснюється з додержанням 
принципу верховенства права, 
який застосовується з урахуван-
ням практики Європейського 
суду з прав людини. Відповідно до 
практики ЄСПЛ «..незважаючи на 
те, що ст. 5 § 4 не зобов’язує Висо-
кі Договірні Сторони створювати 
другий рівень юрисдикції для 
перевірки законності тримання 
під вартою, держава, яка його 
створила, має надати затриманим 
такі самі гарантії оскарження, що 
й у першій інстанції (Кисега. про-
ти Словаччини, § 107); 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 до-
тримані, зокрема, шляхом забез-
печення 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 
також 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). 

Аналіз змісту ст. 392 КПК при-
зводить до висновку, що судові 
рішення можуть бути оскаржені 
в апеляційному порядку тільки у 
випадках, передбачених КПК. Від-
повідно законодавчі реалії чин-
ного правового регулювання пи-
тання апеляційного оскарження 
ухвал суду в кримінальному про-
вадженні у ч. 2 ст. 392 КПКУ явно 
не відповідають змісту конститу-
ційної норми у п. 8 ст. 129, тобто 
вбачається явна невідповідність 
конституційним гарантіям щодо 
забезпечення права на апеляцій-
ний перегляд справи, зокрема, 
будь якого судового рішення в 
справі з будь якого питання. Про-
те слід зазначити, що зміст поло-
жень ч. 2 ст. 382 КПК цілком відпо-
відав попередній редакції статті 
129 Конституції України, що на да-
ний час втратила чинність.

Зміст ч. 2 ст. 392 КПК не 
приведений законодавцем 
у відповідність до вимог 
конституційних гарантій 
апеляційного перегляду справи 
щодо судових рішень без будь 
яких обмежень (п. 8 ч. 1 ст. 129 

Олена Костюченко

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ

К.ю.н., доцент, адвокат, партнер 
Dmitrieva & Partners, 
Голова науково-експертної 
ради та член правління Асоціації 
адвокатів України, 
доцент кафедри правосуддя 
юридичного факультету 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка

Конституції України після внесення 
змін в редакції Закону № 1401-VIII 
від 02.06.2016), що відповідно 
у судовій практиці призводить 
до порушення конституційних 
гарантій реалізації основних 
засад судочинства і відповідно 
прав осіб на свободу та особисту 
недоторканність. Застосування 
судами ч. 2 ст. 392 КПК, фактично 
позбавляє обвинувачених права 
на апеляційне та касаційне 
оскарження ухвали суду першої 
інстанції стосовно обрання щодо 
них міри запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою. 

Таким чином, обмеження пра-
ва на оскарження ухвали про 
продовження запобіжного заходу 

під час судового провадження, 
водночас з юридичною невизна-
ченістю самої правової норми, 
передбаченої ч. 2 ст. 392 КПК, та її 
довільному тлумаченню суддями, 
призводить до: порушення прин-
ципу верховенства права, перед-
баченого ст. 8 Конституції України; 
порушення конституційного пра-
ва на свободу та особисту недо-
торканність, передбаченого ст. 29 
Конституції України, права на за-
хист у суді своїх порушених прав, 
передбачених ст. 55 Конституції 
України та права на апеляційний 
перегляд справи щодо міри запо-
біжного заходу, передбаченого п. 
8 ст. 129 Конституції України. 

Відповідно слід визнати поло-

ження ч. 2 ст. 392 КПК такими, що 
не відповідають конституційним 
гарантіям, передбаченим ст. 8, 29, 
55, п. 8 ст. 129 Конституції Украї-
ни, оскільки позбавляє права на 
оскарження та перегляд ухвал 
суду (під час судового проваджен-
ня про обрання га продовження 
строку тримання під вартою, чим 
самим обмежується особисте 
право громадянина на свободу та 
особисту недоторканність, пра-
ва особи перевірити законність 
тримання її під вартою шляхом 
звернення до апеляційного та ка-
саційного судів, тобто, є такою, що 
не відповідає Конституції України 
та Конвенції про захист прав та 
основоположних свобод. 

АСОЦІАЦІЯ 
АДВОКАТІВ

УКРАЇНИ

DMITRIEVA & PARTNERS

Юридична фірма DMITRIEVA & 
PARTNERS заснована в 1994 році.

За цей час компанія здобула ав-
торитет на ринку юридичних по-
слуг як в Україні, так і за її межами.

DMITRIEVA & PARTNERS надає 
комплексні послуги для вирішен-
ня будь-яких юридичних, податко-
вих, бухгалтерських питань клієн-
там з України та інших країн світу.

Керуючий партнер DMITRIEVA & 
PARTNERS Дмитрієва Ольга - ад-
вокат, Голова Наглядової ради 
ВГО «Асоціація адвокатів України»,  

арбітр Ризького міжнародного ко-
мерційного суду. Визнана провід-
ним юристом у сфері міжнарод-
ного та корпоративного права, а 
також інвестиційних проектів.

Юридична фірма DMITRIEVA & 
PARTNERS надає послуги в наступ-
них напрямках: 

•  Податкове право

•  Судова практика,

•  Трудове право

•  Корпоративне право

• Інвестиції та валютне регулю-
вання

• Зовнішньоекономічна діяль-
ність

• Інтелектуальна власність та 
IT-право

• Міжнародне право та арбі-
траж

• Антимонопольне та конку-
рентне право

• Due diligence

• Бухгалтерський аутсорсинг

DMITRIEVA & PARTNERS  прагне 
надавати найбільш ефективні по-
слуги своїм клієнтам. Компанія 
віддає перевагу роботі на постій-
ній основі, що дозволяє повністю 
аналізувати діяльність клієнта й 
комплексно підходити до вирі-
шення питань.

Висока якість послуг, числен-
ні зв’язки фірми, професіоналізм 
співробітників, індивідуальний 
підхід до тонкощів бізнесу кожно-
го клієнта - переваги, які підтриму-
ють репутацію компанії на високо-
му рівні.

З детальною інформацією про 
компанію можна ознайомитись на 
сайті www.dmp.com.ua

ПИТАННЯ КОНСТИТуЦІЙНОСТІ ч. 2 СТ. 392 КПК уКРАїНИ щОДО 
ПРАВА НА АПЕЛЯЦІЙНЕ ТА КАСАЦІЙНЕ ОСКАРжЕННЯ ухВАЛ СуДу, 

ВИНЕСЕНИх ПІД чАС СуДОВОгО РОЗгЛЯДу щОДО ОбРАННЯ ТА 
ПРОДОВжЕННЯ МІРИ ЗАПОбІжНОгО ЗАхОДу 

(ВИТЯг З ПРАВОВОгО ВИСНОВКу)
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Частина 2 ст. 87 КПК містить 
відкритий перелік діянь, які суд 
зобов’язаний визнати істотними 
порушеннями прав людини і осно-
воположних свобод, а відповідно, 
відомості, що отримані внаслідок 
таких діянь – недопустимими як до-
кази. Однією із таких підстав згідно з 
п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК є здійснення про-
цесуальних дій, які потребують по-
переднього дозволу суду, без такого 
дозволу або з порушенням його сут-
тєвих умов.

Із законодавчої конструкції п. 1 ч. 
2 ст. 87 КПК вбачається, що фактич-
но ця підстава визнання фактичних 
даних недопустимими як докази 
складається з двох елементів: 1) 
здійснення процесуальних дій, які 
потребують попереднього дозволу 
суду, без такого дозволу та 2) здій-
снення процесуальних дій, які по-
требують попереднього дозволу 
суду, з порушенням його суттєвих 
умов. Пропонуємо зупинитися на 

розгляді другого елементу.  У кож-
ному випадку суд, оцінюючи докази, 
має визначити, наскільки суттєвою 
була передбачена слідчим суддею 
умова і в якому ступені вона була 
порушена . 

В контексті розгляду питання по-
рушень умов ухвали суду про дозвіл 
на обшук житла чи іншого володін-
ня особи доцільне звернутися до 
правової позиції ЄСПЛ у рішенні по 
справі «Праде проти Німеччини» від 
03.03.2016 р. . Так, відповідно до об-
ставин цієї справи під час здійснен-
ня обшуку в межах кримінального 
провадження за фактом порушення 
заявником авторських прав, органа-
ми розслідування було випадково 
виявлено наркотичні засоби у житлі, 
в якому проводився обшук. При ць-
ому Федеральний Конституційний 
Суд визнав таким, що не відповідає 
закону у зв’язку з відсутністю підстав 
для проведення обшуку, рішення 
суду першої інстанції про дозвіл на 
проведення цієї слідчої дії. Однак, 
ЄСПЛ зазначив, що нічого не вказує 
на те, що в даному випадку поліція 
діяла недобросовісно або з умислом 
порушення формальної процеду-
ри, коли зверталася до суду для от-
римання дозволу на проведення 
обшуку та під час його виконання.  
ЄСПЛ визнав законними позиції на-
ціональних судів щодо допустимості 
такого доказу у зв’язку з співвідно-
шенням суспільного інтересу, який 
полягає у притягненні до відпо-
відальності за скоєння такого зло-
чину як зберігання наркотичних за-
собів, та інтересами заявника щодо 
поваги до  його житла. У зв’язку з 
цим ЄСПЛ дійшов висновку про те, 
що за таких обставин судовий роз-
гляд був справедливим, а отже по-
рушення ст. 6 КЗПЛ відсутнє.

Наведений приклад дозволяє дій-

ти висновку про те, що при вирі-
шенні питання допустимості доказу 
суди повинні враховувати не тільки 
дотримання суб’єктами передба-
ченого законодавством порядку 
щодо збирання та фіксації доказів, 
а й значення кожного конкретного 
доказу для встановлення обставин 
кримінального провадження, а та-
кож наслідки, які матимуть місце у 
випадку допущення доказу, який 
було отримано не у встановленому 
законом порядку. Тобто, оцінка су-
дом допустимості доказів потребує 
всебічного їх дослідження  не тільки 
з точки зору дотримання формаль-
ної процедури збирання та фіксації 
фактичних даних, а й застосування 
судом належних йому дискреційних 
повноважень, виходячи з обставин 
кожного конкретного кримінально-
го провадження. 

Разом із тим, існують випадки, 
коли проведення слідчої (розшуко-
вої) дії без ухвали слідчого судді, або 
з порушенням її суттєвих умов є бе-
зумовною підставою визнання от-
риманих фактичних даних недопу-
стимими доказами. Так, відповідно 
до  ст. 30 Конституції України кож-
ному гарантується недоторканність 
житла. Не допускається проникнен-
ня до житла чи до іншого володін-
ня особи, проведення в них огляду 
чи обшуку інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду. У невідкладних 
випадках, пов’язаних із врятуван-
ням життя людей та майна чи з без-
посереднім переслідуванням осіб, 
які підозрюються у вчиненні злочи-
ну, можливий інший, встановлений 
законом, порядок проникнення до 
житла чи до іншого володіння осо-
би, проведення в них огляду і обшу-
ку. Порядок, який стосується невід-
кладних випадків міститься у ч. 3 ст. 
233 КПК України відповідно до якої,  
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слідчий, прокурор має право до по-
становлення ухвали слідчого судді 
увійти до житла чи іншого володін-
ня особи лише у невідкладних ви-
падках, пов’язаних із врятуванням 
життя людей та майна чи з безпо-
середнім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину. 
У такому випадку прокурор, слід-
чий за погодженням із прокуро-
ром зобов’язаний невідкладно пі-
сля здійснення таких дій звернутися 
з клопотанням про проведення об-
шуку до слідчого судді. Слідчий суд-
дя розглядає таке клопотання згід-
но з вимогами ст. 234 КПК України, 
перевіряючи, крім іншого, чи дійсно 
були наявні підстави для проник-
нення до житла чи іншого володін-
ня особи без ухвали слідчого судді. 
Якщо прокурор відмовиться пого-
дити клопотання слідчого про об-
шук або слідчий суддя відмовить 
у задоволенні клопотання про об-
шук, встановлені внаслідок такого 
обшуку докази є недопустимими, а 
отримана інформація підлягає зни-
щенню в порядку, передбаченому 
ст. 255 КПК України. Крім того, відпо-
відно до ст. 13 КПК України  не допу-
скається  проникнення до житла чи 
до  іншого володіння особи, прове-
дення в них огляду чи обшуку інак-
ше як за вмотивованим  судовим 
рішенням, крім випадків, передба-
чених цим Кодексом.

У цьому контексті такою, що заслу-
говує на увагу є позиція викладена у 
постанові Другої судової палати Ка-
саційного кримінального суду Вер-
ховного Суду (справа № 752/17016/16-
к) від 01 лютого 2018 року. 

Так, у мотивувальній частині сво-
го рішення колегія суддів зазначила 
наступне. «Що стосується доводів 
засудженого про недопустимість, 
як доказу протоколу огляду місця 
події, оскільки судом не надано від-
повідного дозволу для проведення 
вказаної слідчої дії, то вони не ґрун-
туються на вимогах закону. Доводи 

засудженого про те, що протокол 
огляду місця події є неналежним та 
недопустимим доказом, оскільки 
не було дозволу суду на огляд жит-
ла є неспроможними. Ця слідча дія 
проведена у відповідності до вимог 
закону, оскільки проводився огляд 
місця події, тобто огляд місця вчи-
нення злочину, а не огляд житла, як 
на це вказує засуджений.»

Таким чином, вбачається, що  в 
даному випадку на думку суду, на 
огляд місця події, який проводився в 
житлі особи не поширюються гаран-
тії, які стосуються проведення слід-
чих (розшукових) дій в житлі особи 
передбачені Конституцією України 
та низкою статтями КПК.

Аналіз низки судових рішень із за-
значеного питання показав, що така 
позиція не є поодинокою і доволі ча-
сто має місце у судовій практиці.

Частиною  3 ст. 214 КПК України 
передбачено, що у невідкладних ви-
падках  огляд місця події може бути 
проведений до внесення відомо-
стей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, що здійснюється не-
гайно після здійснення огляду. Отже, 
особливістю цієї слідчої (розшуко-
вої) дії є її невідкладність та пере-
дбачена законодавцем можливість 
проведення її  у невідкладних ви-
падках до внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань, тобто до початку кримі-
нального провадження. Очевидно, 
що у такому випадку, звернення до 
слідчого судді для отримання дозво-
лу на проведення такого огляду міс-
ця події  в житлі особи є неможли-
вим.  Водночас, відповідно до ч. 2  ст. 
234 КПК України обшук проводиться 
на підставі ухвали слідчого судді міс-
цевого суду. Огляд житла чи іншого 
володіння особи здійснюється згід-
но з правилами, передбаченими для 
обшуку житла чи іншого володіння 
особи ( ч. 2 ст. 237 КПК). Системний 
аналіз положень КПК України дозво-

ляє стверджувати, що законодавцем 
передбачено декілька видів огляду, 
зокрема, й огляд місця події. Отже, 
процесуальний порядок проведен-
ня огляду, передбачений  ст. 237 КПК 
України повинен стосуватися й огля-
ду місця події, як окремого виду цієї 
слідчої (розшукової) дії. У зв’язку з 
цим, у невідкладних випадках, коли 
огляд місця події проводиться до 
внесення відомостей до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
застосуванню підлягає ч. 3 ст. 233 
КПК України. Незастосування ж за-
значеного порядку унеможливлює 
використання у доказуванні резуль-
татів огляду місця події у житлі чи 
іншому володінні особи, оскільки є 
істотним порушенням прав і свобод 
осіб, які перебувають у цьому жит-
лі чи іншому володінні . (п. 1 ч. 2 ст. 
87 КПК). При цьому зауважимо, що 
навіть згода особи на проведення 
такого огляду місця події в житлі чи 
іншому володінні не є достатньою 
гарантією законності проведення 
цієї слідчої (розшукової) дії та допу-
стимості її результатів як доказів. Це 
пов’язано з тим, що особа, перебува-
ючи у стресовій ситуації, не розумію-
чи  сутності і наслідків проведення 
огляду місця події в її житлі може 
надати згоду на це, проте така згода 
може бути пов’язана зі страхом пе-
ред уповноваженими особами та не 
буде добровільною.

Підсумовуючи зазначимо, що не 
зважаючи на те, що законодавцем 
прямо не передбачена вимога щодо 
наявності ухвали слідчого судді у ви-
падку проведення огляду місця події 
в житлі чи іншому володінні особи, 
це прямо випливає із системного 
тлумачення положень ст. 30 Консти-
туції України, ст. ст. 13, 233, 234, 237 
КПК України і є порядком, встанов-
леним КПК України для проведення 
такої слідчої (розшукової) дії дотри-
мання якого  є  обов’язковою умо-
вою для можливості використання її 
результатів у доказуванні. 

Панова Аліса 
Кандидат юридичних наук, асистент 
кафедри кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності 
національного юридичного універ-
ситету імені Ярослава Мудрого
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ПРАКТИКуМ ААу «ЗАхИСТ у КОРуПЦІЙНИх ЗЛОчИНАх»

Практикум розпочала Анас-
тасія Гурська, яка виступила 
модератором, привітавши учас-
ників та представила гостей, зо-
крема: Віталія Наума, адвоката, 
Члена Правління ААУ, Голову АО 
«Національна колегія адвокатів», 
Максима Кравченко, прокурора 
САП, Андрія Шевченка, заступни-
ка начальника відділу ГПУ та Віру 
Ковальську, Суддю Апеляційного 
суду м. Києва.

Обговорення розпочалось з пи-
тання: «Чи завжди досудове розслі-

дування здійснює належний орган?». 

Анастасія Гурська, зазначила: 
«Рішенням Конституційного суду 
від 20 жовтня 2011 року, щодо того, 
що обвинувачення у вчиненні злочи-
ну не може ґрунтуватись на дока-
зах, які були здобуті не уповноваже-
ною на це особою, в даному випадку 
про неуповноважену особу, яка здо-
була докази, можна було говорити 
в тому числі за умови порушення 
правил підслідності» та навела 
приклад з практики АО «Клочков 
та партнери».

Представник Генеральної про-
куратури, Андрій Шевченко ви-
словив свою думку з цього питання 
: «З приводу порушення правил під-
слідності, то усі ми знаємо, що це, у 
всякому випадку тягне за собою ви-
знання цих доказів недопустимими. 
Питання в тому на якій саме ста-
дії? Стосовно кримінальних про-

ваджень, зокрема корупційних, то 
у нас є чітка заборона доручати 
розслідування цих правопорушень, 
які підслідні органам НАБУ, іншим 
органам.»

На запитання: «Чи завжди досу-
дове розслідування здійснює належ-
ний орган і як вплинути на судовий 
розгляд, якщо досудове розслідуван-
ня в кримінальному впроваджені в 
корупційних злочинах було здійсне-
но неналежним органом досудового 
розслідування, тобто з порушен-
ням правил підслідності?». Віра 
Ковальська відповіла: «Справа в 
тому, що дуже рідко в доводах апе-
ляції ставиться питання про ви-
знання недопустимими доказів, це з 
того, що ми бачили. У зв’язку з тим, 
що у нас багато органів, які прово-
дять розслідування, багато зако-
нів, які мають перехідні положення, 
то якщо постаратись і потруди-
тись в принципі можна обґрунту-
вати, завдяки цим перехідним по-
ложенням, належність проведення 
досудового розслідування тим чи 
іншим органом»

Наступним питанням, яке роз-
горнуло гарячу дискусію це: «Чи за-
вжди НСРД є належним способом до-
казування в корупційних злочинах».

Віталій Наум: «Якщо працюва-
ти з доказами, які зібрані внаслідок 
НСРД, то завжди треба їх переві-
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ряти, і перевіряти дуже ретельно. 
Проблема в тому, що немає рівно-
сті, немає об’єктивності»

На питання Анастасії Гур-
ської представнику САП, Максиму 
Кравченку «На скільки ефективно 
Ви використовуйте НСРД?», пан 
Максим зазначив, що багато чого 
говорити не буде, адже форма 
та метод не підлягають розголо-
шенню, але сказав: «В НСРД, звісно 
ж в доказуванні таких доказів як 
то неправомірна вигода і все що 
пов’язане з нею відіграють дуже ве-
лику роль. Чому? Я думаю, що ні для 
кого не секрет, що такі злочини 
вчиняються в умовах неочевиднос-
ті, вживаючи будь-яких заходів і ме-
тодів для того, щоб всі наміри та 
дії, були скриті від інших осіб. Гово-
рячи про те, наскільки ефективно, 
то скажу загалом: всі ті докази, які 
зібрані внаслідок проведення НСРД 
є ефективними, якщо вони зібрані у 
відповідності до закону».

Як підсумок даного питання, 
Анастасія Гурська сказала: «Го-
ловний акцент, на який просять 
звернути увагу суді і сторона кри-
мінального провадження, це на те, 
що фактично самі протоколи НСРД 

–є доказом, а що стосується ухвал, 
постанов, доручень на проведення 
тих самих НСРД – є фактично до-
кументам, які підтверджують дже-
рела надходження такого доказу, як 
дані самого протоколу НСРД».

Також учасники разом з гос-
тями практикуму розглядали пи-
тання: «Які основні засоби доказу-
вання при розслідуванні злочинів 
передбачених ст.191 КК України».

Захід закрила Анастасія Гур-
ська, яка подякувала учасникам та 
гостям практикуму за участь та ці-

каву дискусію.

 Асоціація адвокатів України в 
свою чергу висловлює подяку всім 
учасникам та гостям заходу. Спо-
діваємо, що практикум «Захист у 
корупційних злочинах» приніс Вам 
багато практичних порад для ро-
боти з такими категоріями справ.

Особливу подяку Асоціація ад-
вокатів України висловлює Анас-
тасії Гурській, Співголові комітету, 
адвокату, партнеру АО «Клочков 
та партнери», за організацію та 
проведення даного заходу.

ВіДбУВСЯ ПРАКТиКУМ ААУ «ЗАХИСТ У КОРУПцІйНИХ ЗЛОЧИ-
НАХ», ОРГАніЗОВАний КОМіТеТОМ ААУ З КРиМінАлЬнОГО 
ПРАВА ТА ПРОЦеСУ, В ОСОбі АНАСТАСІї ГУРСЬКОї, СПіВГОлОВи 
КОМіТеТУ, АДВОКАТА, ПАРТнеРА АО «КЛОЧКОВ ТА ПАРТНЕРИ».
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Відновлення довіри до судової 
гілки влади, гостра потреба суспіль-
ства в соціальній справедливості, 
подолання корупції – це ті рушійні 
сили, які стали каталізаторами про-
ведення чергової судової та, так 
званої, «процесуальної» реформи в 
Україні. 

Для пересічного українця згада-
ні вище демократичні інститути вже 
стали нічим іншим, як пустими гас-
лами та лозунгами політичних дія-
чів, які мало не щодня проголошу-
ються у парламенті, на телебаченні, 
мітингах чи будь-де інде, де є по-
тенційний електорат. А от для юри-
дичної спільноти судова реформа 
та впровадження нових процесу-
альних кодексів стали непересічни-
ми подіями. Вперше в історії України 
кожен юрист, який відповідав уста-
новленим законодавством критері-
ям, мав можливість прийняти участь 
в формуванні кадрового складу ка-
саційної інстанції. 

Згадуючи ретроспективу подій, 
що пов’язані з набранням чинності 
оновлених процесуальних кодексів, 

слід звернути увагу на те, що кримі-
нальний процес став своєрідним ви-
ключенням із загального правила 
реформування процесуального за-
конодавства. По-перше, КПК Украї-
ни, в порівнянні з іншими процесу-
альними законами, не зазнав таких 
масштабних змін, як інші, що дещо 
спростило життя адвокатам, які 
практикують в галузі кримінального 
права та процесу. По-друге, набран-
ня чинності нової редакції КПК Укра-
їни, фактично, було поділено на де-
кілька етапів. 

Так, більша частина норм Закону 
України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів щодо забез-
печення дотримання прав учасни-
ків кримінального провадження та 
інших осіб правоохоронними орга-
нами під час здійснення досудово-
го розслідування» від 16 листопа-
да 2017 року № 2213-VIII (так званий 
Закон «Маски-шоу стоп») вступи-
ла в силу 7 грудня 2017 року. В той 
же час, частина новел кримінально-
го процесуального законодавства 
України, які, зокрема, стосуються 
відеофіксації судового процесу, на-
бирає чинності з 1 січня 2019 року. 
Крім того, до КПК України були вне-
сені зміни на підставі Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Госпо-
дарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуально-
го кодексу України, Кодексу адміні-
стративного судочинства України та 
інших законодавчих актів» від 3 жов-
тня 2017 року № 2147-VIII. Значна час-
тина норм вказаного Закону набула 
чинності лише 15 березня 2018 року. 

За результатами аналізу кримі-
нальних проваджень, в яких при-
ймали участь адвокати юридичної 
компанії EQUITY можна з впевненіс-
тю констатувати, що вже існує сфор-
мована судова та процесуальна 

практика щодо застосування описа-
них вище новел кримінального про-
цесуального законодавства України. 

Так, реалізація норм Закону «Мас-
ки-шоу стоп» в певній мірі дала пози-
тивні зрушення. Наприклад, успіш-
ним для адвокатів є застосування 
норм Закону «Маски-шоу стоп» 
щодо обов’язкової відеофіксації об-
шуку. Вказана норма дійсно працює 
і слідчі, в більшості випадків, сумлін-
но здійснюють відефіксацію слідчих 
дій. Нагадую, що приписами ч. 1 ст. 
107 КПК України регламентовано, 
що виконання ухвали слідчого суд-
ді або суду про проведення обшуку 
в обов’язковому порядку фіксується 
за допомогою звуко- та відеозапису-
вальних технічних засобів. Однак, на 
практиці досить часто виникає еле-
ментарна технічна неспроможність 
представників органу досудового 
розслідування фіксувати обшук чи 
огляд місця події, який може трива-
ти більше п’яти-шести годин. Крім 
того, в досить цікавому напрямку 
відбувається формування судової 
практики щодо застосування при-
писів ст. 107 КПК України. Так, суди 
в більшості випадків стають на за-
хист інтересів особи, відносно якої 
здійснювалися слідчі дії, та визнають 
протиправними дії слідчих щодо 
відсутності відеофіксації обшуку. 

Таким чином, можна констатувати, 
що недотримання вимог КПК Украї-
ни щодо обов’язкової відеофіксації 
є цінним для адвокатської спільноти 
не лише в розрізі визнання доказів 
недопустимими на стадії судового 
розгляду, а й при оскарженні дій чи 
бездіяльності слідчого чи прокуро-
ра на стадії досудового розслідуван-
ня. Для прикладу, у моїй практиці 
трапилася ситуація при якій слідчий 
суддя відмовив у накладені арешту 
на майно, що було вилучене в ході 
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обшуку, мотивувавши таке рішення 
тим, що прокурором не було долу-
чено до свого клопотання, в якос-
ті додатку, копії відеозапису слідчої 
дії. Отже, згадана вище новела КПК 
України дає позитивні результати 
навіть в тих випадках та ситуаціях, в 
яких ніхто навіть не очікував.

Крім того, майже повністю зникла 
проблема недопуску адвоката до 
місця проведення обшуку, коли він 
вже розпочався. Раніше адвокат мав 
вчинити чимало дій аби дістатися до 
приміщення, де відбувається обшук, 
як то, зафіксувати факт недопуску до 
клієнта шляхом повідомлення в ор-
гани Нацполіції про перешкоджання 
здійсненню адвокатської діяльнос-
ті, повідомити органи адвокатсько-
го самоврядування чи привернути 
увагу засобів масової інформації. На-
разі, адвокат при проведенні обшу-
ку може сконцентруватися виключ-
но на проведенні слідчої дії, йому не 
потрібно здійснювати купу зайвих 
дій аби, в найкращому випадку, по-
трапити в приміщення «під фінал» 
слідчої дії.

Якщо у випадку відеофіксації об-
шуків та допуску адвокатів є по-
зитивні зміни, то у випадку зако-
нодавчої заборони вилучення 
комп’ютерної техніки ситуація вза-
галі не змінилася. Варто нагадати, 
що підчас прес-конференції Міні-
стра внутрішніх справ України Ава-
кова А.Б., яка була приурочена до 
набрання чинності Закону «Мак-
ски-шоу стоп», останній повідомив: 
«Этот закон устанавливает запрет на 
изъятие материальных носителей 
информации, жестких дисков, ком-
пьютеров, мобильных телефонов, 
кроме нескольких случаев, прямо 
указанных в УПК». Однак, у слідчих 
та прокурорів, які задіяні в прове-
денні обшуків, склалася своя думка з 
цього приводу. Як було сказано слід-
чим під час одного із обшуків на за-
перечення адвоката щодо заборони 
вилучення системних блоків на під-

приємстві: «…вилучали, вилучаємо 
та будемо вилучати». Чому ж не дала 
бажаних результатів згадана вище 
норма КПК України, якою фактично 
було введено мораторій на вилучен-
ня матеріальних носіїв інформації? 

На моє глибоке переконання, від-
повідь на це запитання криється в 
самому тексті такої норми. Так, ст. 
165 КПК України встановлено поря-
док тимчасового вилучення майна, 
а ч. 2, зазначеної вище норми, пе-
редбачається тимчасове вилучення 
майна під час обшуку та огляду. За-
бороняється тимчасове вилучення 
електронних інформаційних систем 
або їх частин, мобільних терміналів 
систем зв’язку, крім випадків, коли їх 
надання разом з інформацією, що на 
них міститься, є необхідною умовою 
проведення експертного досліджен-
ня, або якщо такі об’єкти отрима-
ні в результаті вчинення криміналь-
ного правопорушення чи є засобом 
або знаряддям його вчинення, а та-
кож, якщо доступ до них обмежуєть-
ся їх власником, володільцем або 
утримувачем чи пов’язаний з подо-
ланням системи логічного захисту. 
Отже, законодавець в даній статті 
КПК України використовує поняття 
«електронна інформаційна система». 
Водночас, чинний КПК України не 
містить визначення «електронної ін-
формаційної системи».

Вказана дефініція міститься у ст. 1 
ЗУ «Про захист інформації в інфор-
маційно-телекомунікаційних систе-
мах» від 5 липня 1994 р., відповідно 
до якої під електронною інформа-
ційною системою розуміється ор-
ганізаційно-технічна система, у якій 
реалізується технологія обробки ін-
формації з використанням техніч-
них і програмних засобів. Слідчі та 
прокурори, які проводять обшук, 
виходять із ситуації найпростішими 
способами: на заперечення адво-
катів щодо законодавчої заборони 
вилучення системного блоку, жор-
сткого диску чи сервера повідомля-

ють, що або зазначена техніка не є 
електронною інформаційною систе-
мою, або ж комп’ютерна техніка по-
трібна для проведення експертного 
дослідження. 

При цьому вимушений констату-
вати, що судова практика з питань 
повернення вилучених комп’ютерів 
чи мобільних телефонів, на жаль, 
формується не на користь осіб, у 
яких була вилучена техніка. Фак-
тично, слідчі судді своїми ухвалами 
узаконюють протиправні дії пред-
ставників органу досудового розслі-
дування, нехтуючи імперативними 
приписами КПК України. 

Ефективним способом захисту ін-
тересів клієнта під час обшуку при ба-
жанні слідчих вилучити комп’ютерну 
техніку є оголошення під відеофік-
сацію клопотання про надання до-
ступу до копіювання інформації, яка 
міститься на такій техніці без її вилу-
чення. За таких обставин у адвока-
та з’являється обґрунтована позиція 
для захисту в суді, оскільки ним фак-
тично виконано вимоги процесуаль-
ного законодавства щодо надання 
доступу до електронної інформа-
ційної системи, натомість слідчим не 
вжито заходів щодо копіювання не-
обхідноЇ інформації.      

В даній публікації фрагментарно 
наведено лише крихітну долю спір-
них питань та проблемних ситуацій 
з якими, чи не щодня, мають справу 
усі учасники кримінального проце-
су. Питання формування сталої су-
дової практики наразі є актуальним, 
як ніколи, адже без зрозумілих «пра-
вил гри» кожна із сторін витрачає 
значну частину ресурсів, часу та сил 
на власне трактування тих чи інших 
новел кримінального процесуаль-
ного законодавства.

Сподіваємося, що новостворений 
Верховний Суд не залише осторонь 
проблемні питання та прийме ак-
тивну участь у формуванні оновле-
ної судової практики. 

Тарас Пошиванюк
Партнер EQUITY

«МАСКИ-шОу» НА ЗАхИСТІ ІНТЕРЕСІВ АДВОКАТІВ. ЯК 
«ПРАЦююТЬ» ОСТАННІ ЗМІНИ ДО КПК
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Адвокатська компанія «Мар-
шаллєр і партнери» – це поєднання 
знань, досвіду, практик, дружніх 
та бізнес зв’язків – адвоката Андре 
Маршаллєра (Бельгія) та україн-
ських адвокатів Зої Ярош та Тетяни 
Тимченко.

Компанія може консультува-
ти та надавати юридичні послуги 
в будь-якій галузі права, оскільки, 
кожен із адвокатів є досвідченим 
професіоналом в певному право-
вому сегменті. Адвокатська компа-
нія «Маршаллєр і партнери» здатна 
вирішити завдання будь-якої сту-
пені складності, в межах чинного 
законодавства України, множин-
ність трактування положень якого, 
надає великі можливості тим, хто 

може та знає як такою множинніс-
тю скористатися.

Колектив компанії зорієнто-
ваний на комплексне обслуго-
вування бізнесу. Тим більше, що 
співробітники компанії мають до-
свід керівництва реальними бізнес 
– структурами. Знаючи проблеми 
підприємств «зсередини» ми має-
мо можливість будь-яку проблему 
розглянути комплексно з ураху-
ванням усіх можливих наслідків та 
попередити настання негативних.

Індивідуальний підхід до кож-
ного клієнта, спрямованість на 
результат, неухильне дотримання 
адвокатської таємниці та відпові-
дальність є головними принципа-

ми роботи компанії.

Адвокати АК «Маршаллєр і 
партнери» є членами професій-
них громадських об’єднань, мають 
відповідні нагороди та подяки від 
професійних громадських органі-
зацій як України, так і за кордоном.

З детальною інформацією про 
компанію можна ознайомитись на 
сайті www.marshaller.com.ua

Адвокатське об’єднання «Ле-

щенко, Дорошенко і партнери» 

здійснює адвокатську діяльність 

з надання фізичним і юридичним 

особам повного переліку видів 
правової допомоги у всіх галузях 
права.

Значний обсяг практичної і 
наукової діяльності надає можли-
вість якісно представляти та захи-
щати права, свободи і інтереси клі-
єнтів у всіх напрямках юридичної 
практики.

Адвокатське об’єднання надає 
різні види правової допомоги у 
всіх галузях права. Не дивлячись 
на досить недавню появу на рин-
ку юридичних послуг, адвокатське 
об’єднання вже добре зарекомен-
дувало себе. 

Команда компанії спеціалізу-
ється на захисті і представництві 
прав, свобод і законних інтер-
есів всіх учасників кримінального 
провадження, а також у справах, 
пов’язаних з притягненням до ад-
міністративної відповідальності. 
Представляє інтереси клієнтів у 
цивільному, господарському і ад-
міністративному процесах, знає, 
як результативно і правильно ре-
алізувати стратегію і тактику ви-
рішення будь-якого, навіть самого 
складного, спору.

З детальною інформацією про 
компанію можна ознайомитись на 
сайті www.ldp.com.ua

15 грудня 2017 року групою висо-
копрофесійних адвокатів зі значним 
досвідом роботи було створено Ад-
вокатське об’єднання «Barristers» з 
офісами в Одесі, Києві та Харкові.

АО «Barristers» – це результат 
об’єднання АО «Шевчук та партне-
ри», АО «Пономаренко та партнери» 
і Юридичної компанії «Баристер» 
(2004 р.)

Тому Адвокатське об’єднання 
«Barristers» поєднує в собі найкращі 

традиції та прогресивний підхід у 
наданні правової допомоги.

АО «Barristers» консолідує кра-
щих спеціалістів в сфері криміналь-
ного права та процесу, кожен з яких 
підходить до вирішення справи із 
творчим, оригінальним підходом та 
націленістю на результат.

Основним напрямком нашої ді-
яльності являється надання повно-
го спектру правової допомоги в 
рамках кримінального права та про-
цесу.

Специфіка нашого Адвокатсько-
го об’єднання обумовлена надан-
ням правової допомоги в рамках 
кримінального права та процесу, що 
виходить далеко за межі національ-
них судів: в Міжнародному кримі-
нальному суді, Європейському суді з 

прав людини, а також у деяких судах 
зарубіжних країн. В АО «Barristers» 
працюють високопрофесійні фахівці 
у галузях цивільного, трудового та 
господарського права і процесу.

Окрім юридичної практики ад-
вокати АО «Barristers» активно ді-
ляться практичним досвідом з ко-
легами, беруть участь у семінарах, 
конференціях, тренінгах. Адвокати 
АО «Barristers» є авторами наукових 
та практичних статей у різноманіт-
них виданнях.

У 2018 році АО «Barristers» визна-
но “Відкриттям року” серед кращих 
юридичних фірм у сфері криміналь-
ного права.

З детальною інформацію про 
компанію дивіться на сайті 
www.barristers.org.ua

EQUITY – провідна юридична ком-
панія широкого профілю, що спеці-
алізується на міжнародній та націо-
нальній практиці. Визнана кращою 
юридичною компанією у судовій 
практиці у 2018 та 2016 роках та кра-
щою компанією у сфері White Collar 
Crime/Anticorruption у 2018 році, та-
кож визнана у сфері банкрутства та 
сфері захисту бізнесу у 2017 році.

Команда EQUITY – це провідні 
експерти, які керуються етичними 
принципами чесності, справедли-
вості та порядності і забезпечують 
професійне вирішення проблем 
клієнта. Штат працівників складають 
понад 45 юристів та 8 партнерів.

EQUITY входить у ТОП-10 юридич-
них компаній України та є впевне-
ним національним лідером за дани-
ми «Рейтинг визнання за галузями 
практик», який було сформовано на 
основі рекомендацій колег в рамках 
дослідження «50 провідних юридич-
них фірм України». Так, EQUITY за 
визнанням ринку є компанією №1 

у судовій практиці, компанією №1 у 
практиці банкрутства та реструкту-
ризації, компанією №2 у сфері захис-
ту бізнесу та компанією №5 у сфері 
кримінального права. 

У 2017 році команда EQUITY від-
святкувала 15-річчя досвіду своєї 
роботи та продовжила здобувати 
перемоги на власній професійній 
ниві. 

Детальніше про компанію мож-
ливо ознайомитись на сайті www.
equity.law  
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