ЗМІСТ

4

ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ:

В’ячеслав Краглевич «Кваліфікований правник завжди орієнтований на саморозвиток,
підвищення свого професійного рівня»

6
13

УДФСУ та ВГО «Асоціація адвокатів України» підписали Меморандум про співпрацю

КМА ААУ:

29

31

СТАТТЯ:

Олег Громовий «Захист репутації в Інтернеті.
Юридична робота з негативним контентом
в YouTube та Google»

Відбувся захід «Школа кар’єрного росту КМА»

НОВИНИ ААУ:

Підписано Меморандум про співпрацю між
ВГО «Асоціація адвокатів України» та ВГО
«Європейська Асоціація Студентів Права України»

КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ – 2021»:

Стартував Всеукраїнський незалежний публічний конкурс
«Адвокат року – 2021»

24
25

Григорій Павленко «Огляд концепції реформи
Цивільного кодексу України»

ААУ провела ювілейний 10-th Kyiv Criminal Law Forum

22
23

СТАТТЯ:

ПОДІЯ ААУ:

20
22

Відбувся Ярмарок проєктів ААУ

НОВИНИ ААУ:

14
16

ПОДІЯ ААУ:

СТАТТЯ:

РОБОТА КОМІТЕТІВ ААУ:

Відбувся вебінар за темою «Оцінка земель, плата
за землю та єдиний податок 4 групи»

Олексій Степаненко «Банкротний імунітет»

28

СТАТТЯ:

30

ПАРТНЕРИ IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ

АНОНС ПОДІЙ ААУ:

Світлана Тетеря «Нові тренди судового захисту прав
на землю: практика Верховного Суду за 2020 рік»

15 років ААУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕДІА ПАРТНЕРИ IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ

32

АНОНС ПОДІЙ ААУ:

Banking&Compliance 2021 A2B Forum
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ОБЛИЧЧЯ АДВОКАТУРИ
«КВАЛІФІКОВАНИЙ ПРАВНИК ЗАВЖДИ ОРІЄНТОВАНИЙ НА
САМОРОЗВИТОК, ПІДВИЩЕННЯ СВОГО ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ»
2

Якою є ваша формула
успіху в щоденній роботі з клієнтами?

Єдиної універсальної формули
успіху немає, адже робота з клієнтами – це щоденний іспит. І в цьому
іспиті ти як адвокат не маєш права
на жодну помилку. Але тільки тоді,
коли ти складеш клієнту декілька «іспитів», тобі будуть довіряти,
а твою роботу цінувати.

В’ячеслав Краглевич
Адвокат, партнер EQUITY
Які фактори вплинули
1 на становлення вас як
адвоката та партнера
юридичної компанії, що входить
до п’ятірки кращих в Україні?
Ще в період навчання в університеті я починав працювати
в невеликій юридичній фірмі.
Але складно сказати, чи розумів
я повною мірою ким і де я буду
працювати в майбутньому у правовій сфері. Але, на щастя, щоденна судова, консультаційна робота
довела мені, що адвокатура – це
точно моє. З моменту отримання
свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю та по
цей час мені пощастило працювати в компанії однодумців та
справжніх друзів, з якими ми довели й собі, і колегам, і клієнтам,
що ми сильна команда, яка може
і вміє захищати.

4

Які фактори є визна3 чальними у роботі вашої команди та що стимулює вас до нових професійних звершень?
Високі результати в будь-якій
роботі неможливі без сильної та
надійної команди. І можу похвалитися, що у нас в EQUITY команда
саме така. Вважаю, що тільки коли
всі працюють згуртовано, допомагають один одному та підтримують, тільки тоді можна говорити
про успіх. Щодо стимулу до нових
професійних звершень – це вдячність та повага клієнтів, які бачать
результат роботи з нашою командою. Саме клієнти дають нам необхідні вектори для розвитку та
вдосконалення.
На що очікує клієнт,
4 звертаючись до вашої
експертизи? Які практики ви вважаєте ключовими в
роботі вашої команди?
Адвокат має розумітися у всіх
практиках хоча б на базовому рівні. І це не вибагливість клієнта, це
вимога сучасного світу. Саме він
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вимагає від юриста знати не тільки «все» у своїй країні, а ще й орієнтуватися в законодавстві інших.
Але, говорячи саме про ключові
практики, в яких ми маємо найширшу експертизу, то такими є:
захист бізнесу, земельне та природно-ресурсне право.
Правова експертиза кейсів
має бути завжди зрозуміла для наших клієнтів. Ми завжди розробляємо та пропонуємо декілька
варіантів розв’язання проблеми,
тоді клієнт сам стає правником і,
дискутуючи, обирає прийнятний
йому варіант захисту. Саме під час
такого обговорення, аналізуючи
всі ризики та можливі варіанти,
можна отримати той правильний
шлях, по якому ми досягаємо бажаного результату для клієнта.
Чи доводилось вам під
5 впливом ринку змінювати практики або робити ставку на інший напрям
роботи?
Робота адвоката – це завжди
динаміка та розвиток. Юридичний
ринок завжди підлаштовується під
потреби суспільства та потреби
клієнта. І щоб такі потреби безболісно відбилися на роботі компанії,
потрібно розвивати всі практики.
Кваліфікований правник завжди орієнтований на саморозвиток,
підвищення свого професійного
рівня. Саме тоді будь-які зміни у
суспільстві не будуть впливати на
якість захисту юристами, адвокатами прав їхніх клієнтів.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ
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ПОДІЯ ААУ

Я

ВІДБУВСЯ ЯРМАРОК ПРОЄКТІВ ААУ
РМАРОК ПРОЄКТІВ ААУ ВІДБУВСЯ 12 ЛЮТОГО 2021 РОКУ У
ФОРМАТІ ZOOM-КОНФРЕНЦІЇ.

Захід розпочався з привітального слова Голови Наглядової
ради Асоціації Ольги Дмитрієвої.
Вона підкреслила інноваційний
формат заходу, подякувала всій команді Асоціації адвокатів України

та надала слово Президентці ААУ
Зої Ярош.
Зоя Ярош розповіла про ключові напрями діяльності Асоціації та
передала слово віцепрезиденту
ААУ Олегу Маліневському.

Олег Миколайович, своєю чергою, розповів про всю «палітру»
можливостей для адвокатів, які
надає Асоціація, а також запросив
до співпраці задля розвитку регіональних осередків. Завершив
свій виступ віцепрезидент ААУ
подякою працівникам Секретаріату ААУ.

Під час заходу були представлені комітети ААУ та їх керівники:

ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ
РАДИ ААУ

ПРЕЗИДЕНТКА ВГО «АСОЦІАЦІЯ
АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»

Ольга Дмитрієва,
Голова Наглядової ради ААУ,
менторка Студії LBS,
керуюча партнерка
АО «Dmytrieva & Partners»

Зоя Ярош,
керуюча партнерка
AO «Marshaller Group»

6
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КОМІТЕТ ААУ
З СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Голова комітету –
Олег Маліневський,
адвокат, віцепрезидент ААУ,
партнер АО «EQUITY»,
член Дисциплінарної палати
КДКА Київської області

ПОДІЯ ААУ

КОМІТЕТ ААУ
З ПИТАНЬ
БАНКРУТСТВА

КОМІТЕТ ААУ
З ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
ТА ЕНЕРГЕТИКИ

КОМІТЕТ ААУ
З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ТА ІНВЕСТУВАННЯ

Голова комітету –
Сергій Боярчуков,
адвокат, керуючий партнер
ЮК «Алєксєєв, Боярчуков
та партнери»

Голова комітету –
Павло Куфтирєв,
керуючий партнер
ЮК «Greco»,
адвокат, к.ю.н.

Голова комітету –
Андрій Сегал,
директор ЮК «Amber Law
Company», магістр права

КОМІТЕТ ААУ
З ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ

КОМІТЕТ ААУ
З АГРАРНОГО ПРАВА

КОМІТЕТ ААУ
З ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА

Голова комітету –
Станіслав Борис, радник,
керівник практики безпеки
бізнесу АО «ЮСКУТУМ»,
адвокат

Голова комітету –
Сергій Пагер, адвокат,
керуючий партнер
АБ «Сергія Пагера»

Голова комітету –
Віктор Кобилянський,
директор Open Knowledge,
адвокат
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ПОДІЯ ААУ

КОМІТЕТ ААУ
З МІЖНАРОДНОГО
ОПОДАТКУВАННЯ

КОМІТЕТ ААУ З ПИТАНЬ
ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ, АКТИВІВ
ТА ПРАВ ІНВЕСТОРІВ

КОМІТЕТ ААУ
З КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА

Голова комітету –
Олена Жукова, засновниця
та керуюча партнерка групи
компаній Saivena Group,
адвокатка, сертифікована
аудиторка

Голова комітету –
Олег Вдовичен, член Правління
ААУ, член ГР при ДФС України,
керуючий партнер
АО «Вдовичен та партнери»,
адвокат

Голова комітету –
Спиридонова Катерина,
партнерка АО «Bossom Group»,
адвокатка

КОМІТЕТ ААУ
З НЕРУХОМОСТІ
ТА БУДІВНИЦТВА

КОМІТЕТ ААУ
З МАРКЕТИНГУ ТА
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

КОМІТЕТ ААУ ЗІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ
ЮРИДИЧНИМ БІЗНЕСОМ

Голова комітету –
Євгеній Дєдов,
керуючий партнер
АО «ЮРІСВЕСТ», адвокат

Голова комітету –
Анастасія Глущенко,
засновниця та CEO агенції
зі стратегічного маркетингу
«Stasy Passion»

Голова комітету –
Ірина Біляєва,
партнерка
АО «ЮСКУТУМ»

8
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ПОДІЯ ААУ

КОМІТЕТ ААУ З МЕДІАПРАВА
ТА ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ
ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ

КОМІТЕТ ААУ
З МЕДІАЦІЇ

КОМІТЕТ ААУ
З ТРУДОВОГО ПРАВА

Голова комітету –
Олег Горецький, керуючий
партнер ЮФ «Горецький
і Партнери», к.ю.н., доктор
філософії у сфері права,
адвокат-медіатор

Голова комітету –
Надія Загрія, старша
партнерка PRAVO GARANT,
адвокатка

КОМІТЕТ ААУ
З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

КОМІТЕТ ААУ
З МІЖНАРОДНОГО
АРБІТРАЖУ

КОМІТЕТ ААУ
З ТРАНСПОРТНОГО ПРАВА
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Голова комітету –
Анастасія Казанкіна,
адвокатка АО «Дубинський
і Ошарова»

Голова комітету –
Амінат Сулейманова,
керуюча партнерка
ЮК «AGA Partners»,
адвокатка

Голова комітету –
Тетяна Тітаренко,
керуюча партнерка Legrant
Law Company, адвокатка,
к.ю.н.

Голова комітету –
Олена Адамантіс,
PR, GR-менеджер,
юристка з питань захисту
ділової репутації
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ПОДІЯ ААУ

КОМІТЕТ ААУ
З МОРСЬКОГО
ПРАВА

КОМІТЕТ ААУ
З МИТНОГО
ПРАВА

КОМІТЕТ ААУ
З ПОДАТКОВОГО
ПРАВА

Голова комітету –
Герман Тасліцький,
директор Delta International
Services, адвокат

Голова комітету –
Олег Добровольський,
член Правління ААУ, член ГР
при ДФС України, керуючий
партнер ID LEGAL GROUP,
адвокат, к.е.н.

КОМІТЕТ ААУ
З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

КОМІТЕТ ААУ
З ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

КОМІТЕТ ААУ
ЗІ СТРАХОВОГО
ПРАВА

Співголова комітету –
Діана Козловська, керуюча
партнерка LAW FIRM ELITE
CONSULT GROUP, адвокатка,
арбітражна керуюча

Співголова комітету –
Сергій Противень,
старший юрист
Sayenko Kharenko

Голова комітету –
Антон Пилипець,
керуючий партнер
АО «P.S. LАWYERS»,
адвокат

Голова комітету –
Юрій Сергєєв, керуючий
партнер ТОВ «Юридичне бюро
Сергєєвих», адвокат, член Ради
адвокатів Одеської області,
к.ю.н., доцент

10
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ПОДІЯ ААУ

КОМІТЕТ ААУ
З АДМІНІСТРАТИВНОГО
ПРАВА

КОМІТЕТ ААУ
З УПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНИМ КАПІТАЛОМ

КОМІТЕТ ААУ
З ВИКОНАННЯ СУДОВИХ
РІШЕНЬ

Голова комітету –
Андрій Рибачок, старший
юрист АО «ЮСКУТУМ»,
адвокат

Голова комітету –
Тетяна Іванович, радниця
АО «ADER HABER»,
адвокатка

КОМІТЕТ ААУ
З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
ТА ПРОЦЕСУ

ПІДКОМІТЕТ ААУ ІЗ ЗАХИСТУ
В КРИМІНАЛЬНИХ
ПРОВАДЖЕННЯХ

КОМІТЕТ ААУ
WHITE-COLLAR
CRIME

Голова комітету –
Тарас Пошиванюк,
партнер АО «EQUITY»,
адвокат

Голова підкомітету –
Людмила Куса, керівниця
практики вирішення спорів
АО «GRASERS»,
адвокатка

Голова комітету –
Елеонора Салова,
старша юристка
АО «ADER HABER»,
адвокатка

Голова комітету –
Андрій Авторгов,
приватний виконавець
виконавчого округу
м. Києва, к.ю.н.
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ПОДІЯ ААУ

КОМІТЕТ ААУ
З СІМЕЙНОГО ПРАВА

Голова комітету –
Віталій Собкович, керуючий
партнер ЮК «Альянс
Правових Сил», адвокат
На Ярмарку були представлені регіональні осередки ААУ:
• Одеське відділення ААУ –
Денисом Пономаренком, головою
Одеського відділення ААУ;
• Запорізьке відділення ААУ –
Дмитром Майстром, головою
Запорізького відділення ААУ;
• Миколаївське відділення ААУ –
Оксаною Балацькою, головою Миколаївського відділення ААУ.
Відбулася презентація широкомасштабних заходів ААУ:
• IV Судовий форум ААУ;
• Banking & Compliance;
• Святкування 15 років ААУ;
• Business Protection 2021 –
A2B Forum;
• Odessa Criminal Law Forum
«Золотий Дюк»;
• Адвокатура. Формула успіху;
• Law & Trade 2021 – A2B Forum;
• Адвокат року – 2021;
• Lviv Criminal Law Forum;
• Tax & Business Talks;
• XI Кримінальний форум ААУ.
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КОМІТЕТ ААУ
З IT ПРАВА

КОМІТЕТ ААУ
З ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Голова комітету –
Олег Дерлюк,
керуючий партнер
Stron Legal Services

Голова комітету –
Артем Кузьменко,
партнер АО «ETERNA LAW»,
адвокат

Були презентовані такі проєкти та структурні розділи ААУ:
• Проєкт «Кращі історії адвокатів»;
• Конкурс «Адвокат року – 2021»;
• Науково-експертна Рада ААУ;
• Жіночий клуб ААУ;
• Офіційне друковане видання –
журнал «Бюлетень ААУ»;
• Неформальні та спортивні
заходи ААУ;
• Клуб майбутніх адвокатів
Асоціації адвокатів України;
• Переваги членства та інформаційне партнерство з ААУ.

• ID Legal Group;
• GRАSERS;
• Eterna Law;
• GRECO;
• Stron Legal Servises;
• ЮФ «Горецький і партнери».

Окрема вдячність Генеральним партнерам ААУ 2021:
• АО «Вдовичен та партнери»;
• Аrzinger;
• Dmitrieva & Partners;
• Artius;
• Pavlenko Legal Group;
• AO «Marshaller Group»;
• TOTUM;
• АО «Barristers»
• Amber;
• EQUITY;
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Партнеру ААУ 2021
• АО «YURISVEST».
Партнерам комітетів 2021:
• АО «Вдовичен і партнери»;
• Amber;
• EQUITY;
• ID Legal Group;
• GRАSERS;
• Eterna Law;
• GRECO;
• Stron Legal Servises;
• ЮФ «Горецький і партнери»;
• АО «YURISVEST»;
• ЮК «Алєксєєв, Боярчуков та
партнери»;
• Juscutum;
• Delta International Services;
• ЮК «L.I.Group»;
• Stasy Passion;

НОВИНИ ААУ
• ТОВ «Open Knowledge»;
• АО «AGA Partners»;
• АО «PRAVO GARANT»;
• АБ «Сергія Пагера»;
• АО «Legrant»;
• ELITE CONSULT GROUP;
• АО «Sayenko Kharenko»;
• АО «Saivena Group»;
• АО «Альянс Правових Сил»;
• АО «Пі. Ес. Лоєрс»;

• АО «Дубинський і Ошарова»;
• ADER HABER;
• АО «Bossom Group»;
• Приватному виконавцю Андрію Авторгову.
Ярмарок був насичений неповторною атмосферою, знайомствами з цікавими людьми та далекоглядними планами на співпрацю.

Ми дякуємо всім партнерам,
активу, членам Правління ААУ, голові Наглядової ради ААУ, головам
комітетів та відділень за довіру та
співпрацю!
З трансляцією
заходу можна
ознайомитися
за QR-кодом:

УДФСУ ТА ВГО «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
ПІДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

В.о. ректора Антон Монаєнко та Президентка ААУ Зоя Ярош
у стінах УДФСУ підписали Меморандум про співпрацю. Участь у
заході взяли директор Навчально-наукового інституту права
(далі – ННІ права) Василь Топчій,
член Правління Асоціації, президент Клубу майбутніх адвокатів Григорій Павленко, виконавча директорка Асоціації Тетяна
Буток, а також науково-педагогічні
працівники ННІ права.
Метою Меморандуму є співпраця та обмін інформацією й досвідом, здійснення освітньої, наукової
та практичної діяльності у сфері
забезпечення верховенства права,
розвитку адвокатури, популяризація адвокатської професії, а також
сприяння та надання допомоги
особам, які мають намір у майбутньому здобути статус адвоката.

У

НІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ РОЗПОЧАВ СПІВПРАЦЮ З ВГО «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»,
ЯКА СТВОРЕНА НА ЗАСАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ ТА
ОБ’ЄДНУЄ АДВОКАТІВ ДЛЯ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ЗМІЦНЕННЮ ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ.
Під час зустрічі було обговоре• залучення адвокатів для
но напрямки взаємодії та співпра- проведення майстер-класів для
ці між УДФСУ та Асоціацією, серед студентів-консультантів Навчально-практичної лабораторії «Юрияких:
• розробка та реалізація спіль- дична клініка» ННІ права;
них наукових проєктів, навчаль• залучення адвокатів для учано-практичних матеріалів, про- сті як суддів на інтелектуальні змапозицій і рекомендацій щодо гання (судові дебати, олімпіади з
проєктів законів та інших норма- консультування та інші конкурси),
тивно-правових актів, робочих які організовує та проводить ННІ
навчальних програм, розробка і права.
У рамках співпраці студенти
впровадження в освітній процес
Інституту актуальних вибіркових УДФСУ зможуть долучитися до
Клубу майбутніх адвокатів Асонавчальних дисциплін;
• сприяння налагодженню спів- ціації адвокатів України і брати
праці УДФСУ з провідними адво- участь у різноманітних захокатськими компаніями, об’єднан- дах, обмінюватися знаннями та
досвідом.
нями України;
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СТАТТЯ
ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМИ ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Григорій Павленко
Адвокат Pavlenko Legal Group,
член Правління ААУ
Цивільний кодекс України. Прийнятий у 2003 році кодифікований
акт, до якого всі ми так звикли. Звичайно, майже за 20 років свого існування він зазнавав змін, але його
основні приписи залишаються незмінними й сьогодні.
Кожного року адвокатська
спільнота з тривогою та хвилюванням сприймає Концепції запропонованих судових реформ, але цього разу пропозиції реформування
вперше серйозно дійшли й до Цивільного кодексу України.
17 липня 2019 року постановою
Кабінету Міністрів України «Про
утворення робочої групи щодо
рекодифікації (оновлення) цивільного законодавства України» було
утворено команду з реформи Цивільного кодексу України. Команда
реформування Цивільного кодексу
здебільшого була укомплектована
з добре відомих правовій спільноті
науковців, серед яких є такі імена,
як Кузнєцова Наталія Семенівна,
Майданик Роман Андрійович та
інші. Наприкінці 2020 року вище-
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вказаною робочою групою була
представлена Концепція оновлення Цивільного кодексу України.
Що ж пропонує Концепція?
У вступній частині Концепції зазначено ідею не фрагментарного
реформування цивільного законодавства, а системного перегляду
більшості положень Цивільного
кодексу України. Дійсно, з аналізу Концепції вбачається, що змін
може зазнати ледь не кожний розділ Цивільного кодексу України.
Автори Концепції переконані, що
здійснення рекодифікації випливає
із логіки подальшої трансформації
суспільства, зокрема, формування
ефективної ринкової економіки як
невід’ємної складової громадянського суспільства та євроінтеграційної спрямованості всіх компонентів суспільства.
Основними передумовами для
реформування цивільного законодавства робоча група визначає значний розвиток ринкового законодавства та суспільних відносин, із чим
складно не погодитися. Дійсно, у порівнянні з 2003 роком, сьогодні змінилися суспільні підходи до особистих
немайнових прав, господарювання,
інтелектуальної власності тощо.
Ключові позиції Концепції
У першу чергу, це визнання таким, що втратив чинність, Господарського кодексу України поряд із
системним оновленням Книги першої ЦК (Загальні положення). Сьогодні пропозиція відправити в минуле Господарський кодекс України
викликає ледь не найбільше дискусій у правовій спільноті.
Іншою важливою пропозицією
є розширення кола об’єктів цивільних прав, що має враховувати
інформаційні продукти, ресурси та
об’єкти цивільних прав, що створюються в Інтернеті.
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Робоча група також пропонує
змінити підходи до форми правочинів, які повинні забезпечувати повноцінне функціонування відносин у
сфері електронної комерції, смартконтрактів, веб-банкінгу та враховувати сучасні тренди цифрової
економіки. Пропонується змінити
регулювання правочинів, їх недійсності, а також суттєво переглянути
Книгу п’яту (Зобов’язальне право).
Як було зазначено вище, пропонується внесення змін фактично до кожного розділу Цивільного
кодексу України, що дійсно може
стати наймасштабнішою реформою
цивільного законодавства за часи
незалежності. Очікується, що реалізація запропонованої Концепції
дозволить, з одного боку, зберегти
всі надбання та досягнення чинного
ЦК України, а з іншого – адаптувати
його до реалій сьогодення, у тому
числі продиктованих сучасними європейськими підходами та рівнем
цивільного й ділового обороту.
У цілому, сьогодні запропонована робочою групою Концепція
не містить формулювань конкретних правових норм, які мають бути
включені в ЦК, та є лише першим
кроком, який пропонує новий погляд на регулювання основних аспектів суспільної діяльності.
Висновків немає, є тільки простий та зрозумілий заклик до правової спільноти – долучатися до оновлення цивільного законодавства, а
не стояти осторонь. Робочою групою,
створеною КМУ, неодноразово зазначалося про готовність приймати пропозиції щодо вдосконалення Цивільного кодексу України, а тому кожен із
нас, одноособово чи об’єднавшись із
колегами, може надавати свої пропозиції. Разом ми зможемо спробувати
побудувати дійсно якісне правове регулювання цивільних відносин.

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ
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Ю

ААУ ПРОВЕЛА ЮВІЛЕЙНИЙ
10-TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM

ВІЛЕЙНИЙ 10-TH KYIV CRIMINAL LAW FORUM ВІДБУВСЯ
11 ГРУДНЯ 2020 РОКУ У ДВОХ ФОРМАТАХ: ОФЛАЙН ТА
ОНЛАЙН, ЗАВДЯКИ ЧОМУ ААУ ЗІБРАЛА ПРЕДСТАВНИКІВ
ЮРИДИЧНОЇ СПІЛЬНОТИ ЗІ ВСІХ КУТОЧКІВ КРАЇНИ.
Захід був присвячений акту- Підсумки 2020 та очікування від
альним проблемам кримінального 2021» модерував Тарас Пошивазаконодавства, змінам у криміналь- нюк, партнер EQUITY, голова коному судочинстві, проблемам про- мітету ААУ з кримінального праведення окремих процесуальних ва та процесу.
дій та підсумкам року діяльності ВиНа тему «Проєкт Кримінального
кодексу України» виступив Микола
щого антикорупційного суду.
Ювілейний Форум відкрила Хавронюк, член Комісії з питань
Президентка Асоціації адвока- правової реформи, директор
тів України, адвокатка, керуюча з наукового розвитку громадпартнерка АО «Marshaller Group» ської організації «Центр політиЗоя Ярош. З вітальним словом ви- ко-правових реформ», д.ю.н., проступили Тарас Пошиванюк, парт- фесор кафедри кримінального
нер EQUITY, голова комітету ААУ та кримінально-процесуального
з кримінального права та проце- права НаУКМА.
су, Ельвіра Лазаренко, адвокатТему «Практики Верховного
ка, партнерка АО «Barristers».
суду у кримінальних провадженнях
Першу сесію «Постійний вітер 2020 – головні правові позиції року»
змін у кримінальному судочинстві. розкрив Аркадій Бущенко, суддя
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Касаційного кримінального суду у
складі Верховного Суду.
Про кримінальні проступки:
перші досягнення та виявлені прогалини – розповіла під час свого виступу Людмила Козятник, юристка ЮК «АМБЕР», адвокатка.
Тему «Законопроєкт 4004: крок
у боротьбі з кіберзлочинністю?»
розкрив під час виступу Станіслав
Самойлов, начальник 4-го відділу
управління інформаційних технологій та програмування Департаменту кіберполіції Національної поліції України, к.ю.н.
Експертами сесії виступили:
Олена Костюченко, членкиня
Правління ААУ, голова Науково-експертної ради ААУ, партнерка АО «Dmytrieva & Partners»,
к.ю.н., доцентка кафедри кримінального процесу та криміналістики; Cергій Григоров, заступ-

ПОДІЯ ААУ

ник начальника Департаменту
нагляду за додержанням законів
Національною поліцією України
та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю; Тім
Карпинський, голова та операційний директор ГО «Український
кіберальянс», хактивіст, співзасновник та заступник координатора конференції з практичної
кібербезпеки NoNameCon.
Проблемам проведення окремих процесуальних дій була
присвячена друга сесія 10-th Kyiv
Criminal Law Forum. Під час сесії
були розглянуті питання щодо визначення моменту оголошення в
розшук; міжнародного співробітництва НАБУ; ініціювання слідчих та
процесуальних дій стороною захисту; прорахунків адвокатів при подачі документів слідчим суддям; судової правової експертизи та щодо
спорів довкола підслідності.

Участь у дискусії взяли:
• Андрій Тригуб, асоційований
партнер «Скляренко, Сидоренко
та партнери», к.ю.н.;
• Сергій Лисенко, керуючий
партнер ЮФ «GRACERS», к.ю.н.;
• Ельвіра Лазаренко, партнерка АО «Barristers»;
• Денис Шкаровський, радник
VB PARTNERS;
• Олександр Лисак, партнер
EQUITY;

• Кирило Легких, адвокат, завідувач кафедри кримінального
процесу та криміналістики Академії адвокатури України, к.ю.н.,
доцент;
• Ганна Щеннікова, керівниця
кримінальної практики ЮФ «Горецький і Партнери»;
• Наталія Дмитрук, суддя
Голосіївського районного суду
м. Києва;
• Олександр Жила, прокурор
Офісу Генерального прокурора;
• Віра Ковальська, суддя Київського апеляційного суду.
Підсумкам року діяльності Вищого антикорупційного суду була
присвячена третя сесія 10-th Kyiv
Criminal Law Forum.
Під час сесії розглянули питання щодо застосування ст. 75 КК
України при укладанні угод про
визнання винуватості за вчинення
корупційного правопорушення;
порушення права на справедли-
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вий суд під час розгляду справ
у ВАКС; застосування принципу
доведеності вини поза розумним
сумнівом суддями ВАКС; взаємовідносини між адвокатом та судом
під час розгляду справ у ВАКС та
правові аспекти накладення арешту на майно третіх осіб.
Учасниками дискусії виступили:
• Костянтин Дорошенко,
іменний партнер АО «Лещенко,
Дорошенко і партнери»;
• Карплюк Лідія, адвокатка
АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»;
• Андрій Левковець, партнер,
адвокат АО «Barristers»;
• Анатолій Яровий, керуючий
партнер АО «Яровий і партнери»;
• Георгій Логвинський, заслужений юрист України, адвокат,
віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи (20172018), народний депутат України VIIІ скликання;
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• Дроботова Олена, прокурорка шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ААУ висловлює подяку всім
партнерам, які підтримали захід:
• Генеральним партнерам:
АО «Barristers», EQUITY
• Експертному партнеру:
АО «GRACERS»
• Професійному партнеру:
АО «Лещенко, Дорошенко і партнери»
• Партнерам: ЮФ «AMBER», VB
PARTNERS, АО «Яровий і партнери», ЮФ «Горецький і Партнери»,
АО «Скляренко, Сидоренко та
партнери»
• Спікерам, модераторам та експертам – за змістовні доповіді, корисний контент та жваву дискусію;
• Усім учасникам, які долучились до дискусії.
Окрема подяка інформаційним
партнерам за висвітлення Фору-
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му: генеральному медіа-партнеру
«Юридична практика»; інноваційно-аналітичному
партнеру
«ЛІГА:ЗАКОН»; виданням та інтернет-порталам — «Юридична Газета», «Закон і Бізнес», «ЮРЛІГА»,
«Юрист & Закон», «LexInform»,
«Loйер», «Поради юриста», «Правовий тиждень», «Юридичний вісник України», «Українське право»,
«ActiveLex», «Дім юриста», «Jusnote»,
«ЮРИСТИ.UA»; правовій системі
«Zakon Online», Координаційному
центру з надання правової допомоги та ін.
Зустрінемось на наступних заходах ААУ!
Приєднуйтесь до офіційного
телеграм-каналу ААУ та
не пропустіть нові події:

ПРОФЕСІЙНИЙ ПАРТНЕР IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ
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СТАТТЯ
ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ В ІНТЕРНЕТІ. ЮРИДИЧНА РОБОТА
З НЕГАТИВНИМ КОНТЕНТОМ В YOUTUBE ТА GOOGLE

Олег Громовий
Адвокат, керуючий партнер
«GENTLS»
Інтернет задуманий як віртуальний простір для вільного обміну інформацією, де швидше діє
принцип презумпції правдивості
інформації, а не навпаки. Саме тому
існує правило постмодерації –
спочатку контент розміщується, і
лише потім може бути видалений
або видозмінений модератором
сайту в результаті його оскарження зацікавленою особою. Як
наслідок, кількість запитів, що
стосуються видалення негативу з
інтернету, зростає з кожним роком. У цій статті я розповім про
юридичні методи, які використовуються «GENTLS» для видалення
негативної та неправдивої інформації з мережі.
1. Порушення
авторських прав
Це підстава для видалення
контенту особливо ефективна
щодо сайтів, офіси яких потрапляють під юрисдикцію законів США.
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Федеральний закон США про авторське право в цифрову епоху
(DMCA) забороняє використання захищених авторським правом фотографій або зображень
на вебсайті без згоди автора. Так,
наприклад, під цей закон потрапляють популярні в Україні сервіси Google, YouTube і Facebook.
Відносно українських сайтів застосовується така сама процедура, передбачена міжнародними
конвенціями про авторське право, а також Законом України «Про
авторське право і суміжні права».
Підстави для видалення контенту у зв’язку з порушенням авторських прав є універсальними для
більшості юрисдикцій світу, а значить може бути застосовано до
сайтів незалежно від їх місця реєстрації. Порушення авторських
прав можна використовувати для
видалення негативного контенту, наприклад, такі, що дискредитують відеоролики в YouTube, у
яких використані фотографії або
інші об’єкти авторського права без згоди правоволодільця.
Однак слід зазначити, що використання об’єктів авторського
права без згоди не завжди буде
порушенням, оскільки таке використання може бути добросовісним (fair use). Це означає, що
в кожному конкретному випадку
необхідно оцінювати, наскільки
істотним було використання авторського права, чи була комерційна мета такого використання,
яких збитків завдано правоволодільцю. У разі відсутності реакції
сайту на порушення авторських
прав повідомлення варто відправити реєстратору сайту або
хостинг-провайдеру. Вони не ви-
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далять контент, проте мають істотні технічні важелі впливу на адміністрацію сайту. Останні також
потрапляють під дію законів про
захист авторських прав, тому зобов’язані реагувати на юридично
обґрунтовані претензії. У випадках, коли не вдається встановити
реєстратора або хостинг-провайдера, повідомлення про порушення авторських прав можна відправити до пошукових сервісів для
виключення негативного контенту, що порушує авторські права, із
результатів пошуку.
2. Незаконне поширення
персональних даних
У деяких ситуаціях персональні дані клієнта розміщуються в
Інтернеті разом з негативною недостовірною інформацією. Цим
можна скористатися для видалення такої інформації з Інтернету.
Наприклад, в YouTube умовою для
видалення відеоролика у зв’язку з
поширенням персональних даних
(порушення конфіденційності) є
використання зображень, відеоматеріалів, тексту, які дозволяють
точно встановити особу користувача через персональні дані, які
були в цьому відеоролику розкриті. За правилами YouTube до них
відносяться адреса електронної
пошти, домашня адреса, номер телефону, номер банківської карти,
номери документів, що засвідчують особу. Для Google розкриття
персональних даних є підставою
для потенційної деіндексації відповідного контенту в пошуковому
сервісі. Відповідно до політики
Google, до особистої інформації
відносяться паспортні дані, реквізити банківських карток, фото

СТАТТЯ
підпису, особисті фото інтимного
характеру, які розміщені без згоди. Однак Google не відносить до
особистої інформації дату народження, номер телефону, адресу
проживання, розміщення якої, як
правило, не є підставою для видалення з пошуку.
3. Порушення правил
і політик сайтів
Більшість вебсайтів мають
правила розміщення контенту.
Наприклад, сайт «Новое время» – правила користування
сайтом і політику конфіденційності. Сайт «Українська правда»
має принципи та правила роботи свого інтернет-видання, сайт
«Корреспондент.net» – правила
користування інтерактивними
ресурсами. Правилами сайтів заборонено розміщувати інформацію, яка порушує законодавство
України. Така умова дозволяє
видаляти негативну інформацію, яка пов’язана з порушенням
закону про персональні дані,
порушенням авторських прав,
інформацію, яка розпалює національну та расову ворожнечу. Наприклад, негативна інформація,
яка містить звинувачення особи
у скоєнні злочинів (звинувачення в крадіжці, рейдерстві, корупції) без вироку суду підлягає
видаленню, оскільки порушує
принцип презумпції невинуватості, закріплений у Конституції
України. Зустрічаються правила
використання сайтами, у яких
прямо передбачена заборона
на розміщення інформації, яка
ображає честь, гідність, ділову
репутацію третіх осіб. У такому
випадку ймовірність видалення
негативної недостовірної інформації модератором сайту досить висока. Таким чином, якщо
інформація на сайті є недосто-

вірною, то особі, чиї права вона
порушує, слід звернутися до
адміністрації сайту з юридично
обґрунтованою вимогою про видалення недостовірної інформації. Результат буде залежати від
авторитету сайту і того, чи було
розміщення негативного контенту навмисним.
4. Переговори
Ефективні, якщо ви розумієте справжню причину того, чому
стаття з вашим ім’ям з’явилася на
сайті, і чи була вона кимось пролобійована. Стаття з вашим ім’ям
не завжди може бути наслідком
чийогось злого умислу або замовлення. Ми зустрічалися з ситуаціями, коли головний герой матеріалу – інша людина, а прізвище
клієнта потрапило в матеріал
«причепом». Також зустрічаються ситуації, коли сайт репостнув
статтю з першоджерела без наміру завдати шкоди фігуранту статті.
У такому випадку, сайти, як правило, видаляють матеріал на підставі
юридичної претензії, підготовленої адвокатом. У претензії важливо вказати, яку саме інформацію
ви вважаєте недостовірною, чим
це підтверджується, які норми закону порушені та на підставі яких
норм дана інформація підлягає
видаленню.
5. Рішення суду
Судовий процес про спростування недостовірної інформації
з приписом видалити її з сайту є
хоча й трудомістким способом
захисту, однак ефективним. Головна перевага його в тому, що
при наявності судового рішення
про спростування позивач отримує документ, який має юридичну силу та є обов’язковим
для виконання. Зі своєї практики
знаю, що багато сайтів для вида-

лення інформації, достовірність
якої оскаржується, вимагають
рішення суду про спростування.
YouTube і Facebook, будучи американськими компаніями, видаляють недостовірну інформацію
в тому числі й на підставі рішень
українських судів. Дуже важливо,
щоб у резолютивній частині судового рішення було посилання на
конкретний контент із вебсайту,
тоді таке рішення з високою ймовірністю буде виконане. Перевага
судового рішення полягає в тому,
що суд у ньому встановлює юридичний факт недостовірності інформації. Таким чином, позивач
отримує офіційний документ про
неправдивість негативної інформації, який може бути в перспективі використаний для її видалення на інших сайтах, а також для
юридичного виправдання перед
потенційними партнерами по
бізнесу, кредитними установами,
у політичній діяльності.
Так, наприклад, Господарський
суд міста Києва у справі №910/
6647/18 визнав недостовірною
інформацію, яка опублікована на
сайті «Актуальна правда», і зобов’язав адміністратора цього
сайту видалити з сайту і каналу
YouTube конкретні інформаційні
матеріали за посиланнями. Судове рішення було виконано.
У висновку варто зазначити, що не існує універсального
юридичного способу, який би
дозволив миттєво видалити з Інтернету всю брехню про людину
або компанію. Кожну ситуацію
необхідно вивчати та знаходити
індивідуальне рішення. Однак
загальне для всіх правило в тому,
що Інтернет ніколи не дізнається про нас правду, якщо про неї
промовчати.
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КМА ААУ
ВІДБУВСЯ ЗАХІД «ШКОЛА КАР’ЄРНОГО РОСТУ КМА»

З

АХІД «ШКОЛА КАР’ЄРНОГО РОСТУ КМА» ТЕПЕР У ФОРМАТІ
ОНЛАЙН ВІДБУВСЯ 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ!

З вітальним словом до учасників виступила Ольга Дмитрієва, голова Наглядової ради
ААУ, керуюча партнерка АО
«Dmytrieva & Partners», менторка студії LBS.
Модератором заходу виступив Григорій Павленко, адвокат
Pavlenko Legal Group, член Правління ААУ, президент КМА ААУ.
Серед доповідачів:

• Юлія Бойко, голова Кваліфікаційної палати КДКА Київської
області, керуюча партнерка АО
«ART DЕ LEX Group»;
• Ірина Кузіна, адвокатка АО
«Barristers»;
• Катерина Маличенко, адвокатка, керуюча партнерка АО
«Маличенко та Партнери»;
• Тетяна Лежух-Вовк, засновниця Школи молодого юрис-

та, адвокатка, засновниця ЮК
«Лежух та партнери»;
• Руслана Миколюк, адвокатка АБ «Руслани Миколюк».
На обговорення були винесені
наступні теми:
• Кваліфікаційний іспит для
майбутнього адвоката: до чого готуватися?
• Адвокатура сьогодні: міфи vs
реальність.
• Персональний бренд адвоката та його репутація.
• Ваш перший обшук: поведінка
адвоката під час процесуальної дії.
• Стратегія ефективного захисту інтелектуальної власності.
Ми дякуємо спікерам, модератору та учасникам за цікавий та корисний захід.
Запрошуємо всіх охочих долучитися до Клубу майбутніх адвокатів ААУ та ближче познайомитись із
професією адвоката!

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ВГО
«АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» ТА ВГО «ЄВРОПЕЙСЬКА
АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА УКРАЇНИ»

П

ІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ВГО «АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ» ТА ВГО «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ
СТУДЕНТІВ ПРАВА УКРАЇНИ» З МЕТОЮ СПІВРОБІТНИЦТВА, ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА ДОСВІДОМ У СФЕРІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Співпраця планується за такими
напрямками:
• Обмін інформацією щодо планування діяльності організацій;
• Розробка спільних наукових
ресурсів, пропозицій і рекомендацій щодо проєктів законів та інших
нормативно-правових актів;
• Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення
узгодженої позиції щодо вирішення найбільш гострих та актуальних
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проблем у сфері реалізації та захисту
прав і свобод, розвитку адвокатури;
• Проведення спільних конференцій, форумів, семінарів, круглих
столів, вебінарів, майстер-класів,
тренінгів, а також інших правових
заходів;
• Організація та проведення
спільних навчальних стажувань,
практик та інші види співпраці, направлені на здобуття студентами
практичного досвіду в галузі права;
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• Реалізація інших освітніх, наукових, соціальних, правових проєктів, спрямованих на розвиток
співробітництва між ЕЛСА Україна
та ААУ, а також Клубом майбутніх
адвокатів ААУ (КМА ААУ).
Асоціація адвокатів України,
Клуб майбутніх адвокатів України
та Європейська Асоціація Студентів
Права України запрошує всіх охочих
студентів долучитися до роботи!
Інформація про діяльність КМА ААУ:

КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ – 2021»
СТАРТУВАВ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУБЛІЧНИЙ
КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ – 2021»

С

ТАРТУВАВ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ПУБЛІЧНИЙ
КОНКУРС «АДВОКАТ РОКУ – 2021». «ШЛЯХ ДО УСПІХУ У КОЖНОГО СВІЙ. АЛЕ Є ТЕ, ЩО ОБ’ЄДНУЄ ВСІХ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ.
ЦЕ НЕПЕРЕБОРНЕ БАЖАННЯ ЗМІНИТИ СВІТ НА КРАЩЕ І НЕПОХИТНА
ВІРА В СВОЮ МРІЮ» (ЛОРЕН ПАВЕЛЛ ДЖОБС)
Визнання в юридичній спільно- ніше, щоб усі бажаючі встигли взяти
ті – must have сьогодення, як для участь.
компаній чи об’єднань, так і для
Конкурс складається з деособистостей.
Виконуючи свої обов’язки, ад- кількох етапів:
вокат не очікує овацій чи нагород,
• 1 етап Конкурсу з 1 березня
маючи на меті реалізувати своє по- 2021 по 15 травня 2021:
Приймання заяв, анкет учасників.
кликання – захистити клієнта.
Утім, правове поле країни
• 2 етап Конкурсу з 16 травня
залежить від кожного учасника, 2021 по 31 травня 2021:
а тому важливо ділитися досвіКонкурсна комісія за резульдом, набутим за рік кропіткої татами аналізу анкет учасників
праці, з колегами.
здійснює допуск учасників до
Адже саме оцінка успіхів та зна- online голосування. Перед online
чущості практики адвокатів, аналіз голосуванням конкурсна комісія
здобутків за останній рік, – допо- перевіряє відповідність анкетмагають усвідомити вектор розвит- них даних вимогам до учасників
ку в країні та виокремити кращих Конкурсу. Після перевірки дані
представників професії.
учасників розміщуються на сайті
Асоціація адвокатів України, www.uaa.org.ua для проведення
продовжуючи традицію, у 2021 році online голосування за практикапроведе улюблений та очікуваний ми/галузями права.
багатьма Всеукраїнський незалеж• 3 етап Конкурсу з 01 червня
ний публічний конкурс «Адвокат 2021 до 31 червня 2021:
року», який цього року стартує раOnline голосування на сайті

ААУ www.uaa.org.ua. за учасників
Конкурсу в кожній практиці/галузі
права.
• 4 етап Конкурсу з 01 липня
2021 до 31 липня 2021:
Конкурсна комісія затверджує
результати online голосування
та з урахуванням оцінки анкет
учасників Конкурсу, їх особистих
досягнень, визначає від 1 до 5 фіналістів (за рішенням конкурсної
комісії) Конкурсу в кожній практиці/галузі права. Всього практик – 32. Результати підлягають
оприлюдненню.
• 5 етап Конкурсу з 01 серпня
2021 по 15 серпня 2021:
За рішенням конкурсної комісії
проводиться анкетування (опитування) серед провідних юридичних
ЗМІ (оцінювання фіналістів провідними ЗМІ);
• 6 етап Конкурсу з 16 серпня
2021 по 30 серпня 2021:
Конкурсна комісія з урахуванням результатів анкетування затверджує переможців Конкурсу в
кожній практиці/галузі права. Переможці оголошуються на церемонії нагородження.
• 08 жовтня 2021 відбудеться
урочиста церемонія нагородження
переможців Конкурсу в готелі Hyatt
Regency Kyiv.
Цього року ми проведемо церемонію нагородження в День
юриста України – професійного
свята, що буде приємним подарунком для всіх.
За результатами конкурсу
буде обрано від 1 до 5 фіналістів
у кожній із запропонованих 32
практик:
• Аграрне право
• Адміністративне право та процес
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• Антикорупційна практика
• Антимонопольне та
конкурентне право
• Антирейдерська практика
• Банкрутство
• Господарське (комерційне)
право
• Екологічне право та енергетика
• Захист бізнесу
• Земельне право
• Злиття та поглинання
• Інвестиції
• IT право
• Корпоративне право
• Кримінальне право
• Медичне та фармацевтичне
право
• Медіа-право
• Міжнародний арбітраж
Детальна інформація
про конкурс:

Н

• Міжнародне торгове право
• Митне право
• Морське і транспортне право
• Нерухомість та будівництво
• Податкове право
• Право інтелектуальної
власності
• Сімейне право
• Спадкове право
• Судова практика
• Трудове право
• Фінансове і банківське право
• Цивільне право
• White collar crime
• FMCG & Retaile

• юрист-науковець
• кращий журналіст, який пише
на юридичні теми
• кращий in-house lawyer
• юрист-громадський діяч
• кращий молодий юрист
• кращий студент

Також ми будемо нагороджувати учасників, які не є адвокатами в номінаціях:

Запрошуємо Вас взяти участь у
Всеукраїнському незалежному конкурсі «Адвокат року – 2021»!

Анкета для адвокатів
за QR-кодом:

Анкета для інших учасників
за QR-кодом:

ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР ЗА ТЕМОЮ «ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ,
ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЄДИНИЙ ПОДАТОК 4 ГРУПИ»

А ПЛАТФОРМІ LBS 9 ЛЮТОГО 2021 РОКУ ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР
ЗА ТЕМОЮ «ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ, ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ТА ЄДИНИЙ
ПОДАТОК 4 ГРУПИ», ОРГАНІЗОВАНИЙ КОМІТЕТОМ ААУ ІЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА.
На заході були розглянуті ак- ський зосередив увагу на впливі
туальні питання, пов’язані з про- НГО на оподаткування земельним
веденням та застосуванням нор- податком та єдиним податком 4
мативної грошової оцінки (НГО) групи, а також на розмір орендної
земельних ділянок, наявними та плати за землі державної та комуочікуваними змінами в законо- нальної власності.
давстві з питань оцінки земель.
Практична спрямованість веАдвокат Андрій Сутковий бінару дозволила його учасниподілився досвідом оскарження кам зрозуміти способи уникненрішень органів місцевого само- ня сплати зайвих або завищених
врядування про затвердження платежів за землю та спростити
НГО земель населених пунктів.
підготовку податкових деклараГолова комітету з земель- цій із плати за землю та єдиного
ного права ААУ Віктор Кобилян- податку.
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За додатковою інформацією
звертайтеся за такими контактами:
+38 (067) 343-34-07
e-mail: advokatroku@uaa.org.ua
Контактна особа:
Тетяна Буток, виконавчий директор ААУ
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Youtube-канал LBS:

СТАТТЯ
БАНКРОТНИЙ ІМУНІТЕТ

Олексій Степаненко
Радник EQUITY
Стягнення заборгованості з
державних підприємств була і залишається досить складною процедурою для кредитора. Труднощі
в цьому випадку спричинені не
лише відсутністю власного майна
таких підприємств, але й певними
законодавчими запобіжниками,
які перешкоджають стягненню заборгованості з державних підприємств у передбачений законодавством спосіб.
Таким запобіжником є, зокрема, неможливість впровадження
процедури ліквідації та санації
щодо деяких державних підприємств у процедурі банкрутства.
Глухий кут розпорядження
Відповідно до ч.4 ст.96 Закону
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», який на
сьогодні вже втратив чинність, передбачалось, що положення цього
Закону застосовуються до юридичних осіб - підприємств, що є об’єктами права державної власності,

які не підлягають приватизації, у
частині санації чи ліквідації після
виключення їх у встановленому
порядку з переліку таких об’єктів.
Таким чином, факт включення
державного підприємства до переліку об’єктів права державної
власності, які не підлягають приватизації, фактично перешкоджав завершенню провадження у справі
про банкрутство у зв’язку з неможливістю переходу до наступної
процедури після процедури розпорядження майном боржника.
З набранням чинності Кодексом із процедур банкрутства (далі
– Кодекс) ситуація дещо змінилась,
адже Кодекс вже не містить вищевказаних обмежень. Однак, станом
на 14 листопада 2019 року в Україні набув чинності та діє Закон України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закон України «Про
перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації», який фактично відновив
вищевказаний мораторій.
Відповідно до абз. 1 ч. 2 Закону
України «Про визнання таким, що
втратив чинність, Закон України
«Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації» (далі – Закон) встановлено, що у справах про банкрутство державних підприємств,
у тому числі казенних підприємств, або акціонерних товариств,
у статутному капіталі яких частка
державної власності перевищує 50
відсотків, не застосовуються судова процедура санації, крім тих, що
залучені до виконання державного оборонного замовлення, виробництві, розробленні, модернізації,
ремонті, обслуговуванні озброєння та військової техніки, та судова
процедура ліквідації, крім тих, що
ліквідуються за рішенням власни-

ка протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.
Таким чином, на сьогодні існує мораторій щодо переходу до
процедури ліквідації або санації
стосовно більшості підприємств
у статутному капіталі яких частка
державної власності перевищує 50
відсотків.
У пошуках легітимної мети:
захист прав кредиторів чи
держави?
Доцільність впровадження вищевказаного мораторію фактично
стосовно всіх державних підприємств є досить сумнівною. Якщо
прослідкувати логіку обмежень
стосовно впровадження процедури ліквідації/санації державних
підприємств, які діяли до прийняття Закону, то такі обмеження регулювалися виключно ч.3 ст.214 ГК
України та обмежувалися неможливістю застосування процедур
ліквідації/санації до державних
підприємств, які не підлягають
приватизації (аналогічний підхід
продубльований також у ч.4 ст.96
Кодексу). При цьому перелік таких підприємств був вичерпним та
визначався Законом України «Про
перелік об’єктів права державної
власності, що не підлягають приватизації». Тобто держава визначила
перелік стратегічних підприємств,
які є особливо важливими для інтересів держави, і виключно відносно цих підприємств вводились
обмеження щодо їх приватизації та
застосування процедур ліквідації/
санації.
Впровадження ж мораторію
щодо переходу до процедур санації/ліквідації відносно всіх державних підприємств ставить такі
підприємства у привілейоване
становище в порівнянні з іншими
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юридичними особами, суперечить
принципам
приватно-правових
правовідносин та призводить до
виникнення певної невизначеності в судовій практиці. Вказана
невизначеність обумовлена тим,
що, відповідно до ч.2 ст.44 Кодексу,
процедура розпорядження майном боржника вводиться строком
до 170 календарних днів.
Після спливу 170-ти денного
строку суд повинен прийняти рішення про перехід до наступної
процедури, що фактично унеможливлюється у зв’язку з наявним мораторієм. При цьому чинне законодавство не дає процесуальних
інструментів для суду як діяти у випадку неможливості завершення
процедури банкрутства державного підприємства шляхом переходу до процедур санації/ліквідації через наявний мораторій.
У зв’язку з наявністю значної
кількості проваджень у справі
про банкрутство державних підприємств та відсутності законодавчого врегулювання, вирішення зазначеної проблеми взяла на
себе судова практика. Аналізуючи
вказані вище норми, Касаційний
господарський суд у своїй постанові у справі № 906/1290/15 від
10.12.2019 року закрив провадження у справі про банкрутство
державного підприємства у зв’язку з неможливістю застосування
до боржника процедур санації чи
ліквідації, неукладення впродовж
тривалого часу мирової угоди.
Закриваючи провадження у
вказаній вище справі, суд виходив з того, що предметом провадження у справі про банкрутство
є досягнення легітимної мети,
визначеної чинним на момент
розгляду справи Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом, яким встановле-

26

но умови та порядок відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» (далі –
Закон про банкрутство) та застосування ліквідаційної процедури
з метою повного або часткового
задоволення вимог кредиторів.
З огляду на викладене, наявність встановленого законом обмеження щодо застосування до
боржника процедур санації чи ліквідації, відсутність ініціатив з боку
КМУ або органів виконавчої влади
ініціатив щодо надання підтримки неплатоспроможному ДП та
відсутність у зв`язку з наведеним
успішного завершення процедури
банкрутства боржника, позбавляють можливості досягнення легітимної мети процедури банкрутства.
Тобто провадження у справі
про банкрутство має порушуватись не просто так, а виключно з
метою досягнення легітимної мети
такої процедури - повного або
часткового задоволення вимог
кредиторів. Однак, досягнення
«повного або часткового погашення вимог кредиторів» є неможливим при наявності законодавчої
заборони щодо застосування до
боржника процедур санації чи ліквідації.
У вказаному вище випадку, запроваджена процедура банкрутства втрачає доцільність її запровадження, адже не призводить
до досягнення мети - повного або
часткового погашення вимог кредиторів. У зв’язку з викладеним,
Касаційний господарський суд у
вказаній вище справі прийшов до
висновку про необхідність закриття провадження у справі про банкрутство із застосуванням п.2 ч.1
ст. 231 ГПК України у зв’язку з відсутністю предмету спору.
Схожа правова позиція була також підтримана Касаційним судом
у постанові у справі №917/1230/15
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від 07.10.2020 року, №916/61/13-г
від 20.10.2020 року. Однак, у вказаній справі судом було закрите провадження на підставі п.7 ч.1 ст.90
Кодексу з процедур банкрутства
у зв’язку з тим, що така справа не
підлягає розгляду в господарських
судах України.
Така логіка суду є справедливою, адже продовження процедури банкрутства ДП на стадії
розпорядження майном, за відсутності будь-якої реальної можливості переходу до наступних процедур банкрутства, призводить лише
до порушення прав як боржника,
так і кредиторів.
Поле для зловживань
В контексті викладеного, необхідно зазначити, що, на жаль,
непоодинокими є випадки застосування процедури банкрутства
державних підприємств не з метою
задоволення вимог кредитора, а з
метою вчинення тиску на ДП, отримання фактичного контролю над
підприємством та протиправного
використання основних засобів
останнього.
На сьогоднішній день все частіше спостерігаємо ситуації, коли
після закриття провадження у
справі про банкрутство ДП, із вказаних вище підстав, протягом місяця відносно такого ДП порушується нове провадження у справі про
банкрутство.
В даному випадку виникає питання, наскільки доцільним є порушення провадження у справі про
банкрутство ДП, відносно якого
наявна ухвала про закриття провадження у справі про банкрутство у
зв’язку з неможливістю переходу
до наступних процедур, крім розпорядження майном?
При цьому обставина, що призвела до закриття провадження
у справі про банкрутство, не зни-
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кла, більше того, така обставина
на момент порушення нового банкрутства є встановленою судом в
ухвалі про закриття провадження.
Зокрема, в ухвалі про закриття
провадження про банкрутство суд,
роблячи висновок про неможливість досягнення легітимної мети
процедури банкрутства, повинен
перевірити та встановити наступні
обставини:
- мораторій на застосування
процедур ліквідації/санації до ДП
чинний;
- відсутність ініціатив з боку
КМУ або органів виконавчої влади
ініціатив щодо надання підтримки
(відновлення платоспроможності)
неплатоспроможному ДП.
Відтак, порушення провадження у справі про банкрутство ДП,
відносно якого наявна ухвала про
закриття провадження у справі про
банкрутство у зв’язку з неможливістю переходу до наступних процедур, крім розпорядження майном,
є невиправданим, адже порушення
нового банкрутства фактично не
призведе до досягнення легітимної
мети такої процедури, що вже було
встановлено судом в ухвалі про закриття попереднього провадження у справі про банкрутство.
Судова практика не врегульовує випадків щодо можливості
порушення протягом короткого
проміжку часу нового провадження про банкрутство ДП, відносно
якого наявна ухвала про закриття
провадження у справі про бан-

крутство у зв’язку з неможливістю
переходу до наступних процедур,
крім розпорядження майном.
На нашу думку, вказана вище
проблема повинна бути вирішена
на законодавчому рівні, шляхом
визначення переліку стратегічно
важливих для держави підприємств, які не можуть бути приватизовані та до яких не можна застосувати процедури ліквідації/
санації в провадженні у справі про
банкрутство. Однак, поки законодавець мовчить, врегулювання
вказаної проблеми можливе лише
на рівні судової практики.
У даному випадку справедливо продовжувати логіку, викладену в постановах КГС ВС у справі № 906/1290/15 від 10.12.2019
року, у справі №917/1230/15 від
07.10.2020 року, №916/61/13-г від
20.10.2020 року, та відмовляти у
порушенні нового провадження у
справі про банкрутство на підставі
п.1 ч.1 ст.175 ГПК України у зв’язку
з тим, що заява не підлягає розгляду за правилами господарського
судочинства.
Тобто у випадку надходження
до суду заяви про порушення провадження у справі про банкрутство
ДП, відносно якого наявна ухвала
про закриття провадження у справі
про банкрутство у зв’язку з неможливістю переходу до наступних
процедур, крім розпорядження
майном, суд повинен дослідити ухвалу про закриття провадження в
первинній справі про банкрутство

такого ДП та перевірити чинність
мораторію на перехід до процедур
санації/ліквідації, а також надходження до суду пропозиції з боку
КМУ або органів виконавчої влади
ініціатив щодо надання підтримки
(відновлення платоспроможності)
неплатоспроможному ДП.
Встановивши чинність мораторію на перехід до процедур санації/ліквідації ДП та відсутність
пропозицій з боку держави щодо
підтримки неплатоспроможного
ДП, судом фактично буде встановлено, що підстави, які стали підставою закриття провадження щодо
банкрутства такого ДП, не відпали,
а відтак, заява про порушення нового банкрутства відносно ДП не
підлягає розгляду за правилами
господарського судочинства.
Такий підхід по суті є тотожним
підходу КГС у справі №916/61/13г, №917/1230/15, де суд, закриваючи провадження, застосував на
п.7 ч.1 ст.90 Кодексу з процедур
банкрутства.
Вирішення питання щодо неможливості досягнення легітимної мети процедури банкрутства
ДП на стадії відкриття повторного провадження у справі про
банкрутство сприятиме унеможливленню зловживань з боку
недобросовісних кредиторів та
недопущенню використання процедури банкрутства з метою вчинення тиску на ДП, блокування
його діяльності або отримання
контролю над підприємством.

ВІДБУЛАСЯ РОБОЧА ЗУСТРІЧ ГОЛІВ КОМІТЕТІВ ААУ
З АГРАРНОГО ТА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА
16 січня 2021 відбулася робоча
зустріч керівництва комітетів ААУ
з аграрного та земельного права,
під час якої були обговорені питання планування діяльності коміте-

тів, проведення спільних заходів,
перспектив змін в аграрному та
земельному законодавстві. Учасники зустрічі дійшли спільної думки
щодо необхідності проведення у

2021 році заходів для висвітлення актуальних питань діяльності
агробізнесу, передусім щодо запровадження ринку сільськогосподарських земель.
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СТАТТЯ
НОВІ ТРЕНДИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ:
ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ЗА 2020 РІК

Світлана Тетеря
Керівник аграрного та земельного сектору в EVERLEGAL
Минулого року Верховний Суд,
зокрема його Велика Палата, продовжив розв’язувати правові проблеми щодо неоднакового застосування судами норм земельного
законодавства і суттєво змінив
судову практику вирішення деяких земельних спорів. Ми проаналізували ключові позиції ВС, сформовані у земельних спорах у 2020
році, і пропонуємо вам з ними
ознайомитися нижче, щоб бути в
курсі нових трендів судового захисту прав на землю.
Розпочнемо свій огляд з постанови Великої Палати Верховного
Суду від 16.06.2020 року у справі
№ 145/2047/16-ц, яка виклала резонанс у правничій спільноті.
За наслідками розгляду цієї
справи ВП ВС відступила від досить усталеної судової практики у
спорах щодо відсутності в однієї зі
сторін договору оренди землі волевиявлення при його укладенні,
сформувавши новий підхід вирі-
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шення таких спорів. Суди досить
тривалий час дотримувалися позиції, що належним способом захисту
у такій категорії спорів було визнання такого правочину недійсним.
Змінюючи правову позицію, ВП
ВС звернула увагу на необхідність
розмежовувати спори, в яких можна визнати правочин недійсним
та коли така можливість відсутня
у зв’язку з невчиненням оспорюваного правочину. Велика Палата
зазначила, що у випадку, коли сторона не виявляла свою волю до
вчинення правочину, до набуття
обумовлених ним цивільних прав
та обов’язків, правочин є таким, що
не вчинений, права та обов’язки за
таким правочином особою не набуті, а правовідносини за ним, відповідно, не виникли. Відтак, правочин, який не вчинено (договір,
який не укладено, зокрема у зв’язку
з відсутністю у ньому підпису однієї
зі сторін), не може бути визнаний
недійсним. Зайняття земельних ділянок у такому випадку фактичним
користувачем треба розглядати як
таке, що не є пов’язаним із позбавленням власника його права володіння на цю ділянку. Тож у цьому
випадку ефективним способом
захисту права власника земельної ділянки має бути усунення
перешкод у користуванні належним йому майном, зокрема,
шляхом заявлення вимоги про
повернення такої ділянки.
Водночас під час прийняття
постанови у справі № 145/2047/16ц ВП ВС не врахувала важливий
практичний момент, що подання
власником землі самого лише негаторного позову не призведе до
позитивного для нього результату,
адже відповідно до чинного зако-
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нодавства судове рішення про задоволення такого позову не зможе
бути підставою для скасування в
Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно державної реєстрації права оренди на земельну
ділянку, вчинену на підставі договору оренди землі, що не підписував власник цієї ділянки. Тому для
досягнення бажаної мети власнику
земельної ділянки необхідно у таких спорах також заявляти вимогу
про скасування державної реєстрації права оренди та припинення такого права за фактичним користувачем ділянки.
У контексті справ про визнання недійсними договорів оренди
землі також слід згадати постанову Касаційного цивільного суду
Верховного Суду від 30.07.2020
року у справі № 471/761/17-ц, яка
стосується спорів щодо визнання
недійсним договору оренди землі на тій підставі, що він не містить
усіх істотних умов, передбачених у
ст. 15 Закону України № 161-XIV
«Про оренду землі» (далі – «Закон
№ 161-XIV»). До цього ВС неодноразово зазначав про те, що відсутність у договорі оренди землі
однієї з істотних умов є однозначною підставою для визнання його
недійсним. Проте під час розгляду
справи № 471/761/17-ц ВС дещо
змінив практику у цій категорії спорів, зазначивши, що сама по собі
відсутність у договорі оренди
землі однієї або декількох істотних умов за умови виконання
його впродовж певного часу та
відсутності порушення прав та
інтересів сторін договору в момент його укладання не може
бути підставою для визнання договору оренди землі недійсним.

АНОНС ПОДІЙ ААУ
Нарешті ВП ВС сформувала
єдину правову позицію щодо
порядку поновлення договору оренди землі на підставі ч.
6 ст. 33 Закону № 161-XIV, щодо
якого судді Касаційного цивільного суду і Касаційного господарського суду мали різне бачення.
Судді різних палат КЦС зазначали
про те, що необхідною умовою
для поновлення договору оренди землі на підставі ч. 6 ст. 33
Закону № 161-XIV у судовому порядку є дотримання орендарем
ч.ч. 1-3 ст. 33 Закону № 161-XIV
вимог щодо повідомлення орендодавця про намір скористатися
правом на поновлення договору, а от Судова палата з розгляду
справ щодо земельних відносин
та права власності КГС дійшла
до протилежного висновку у постанові від 10.09.2018 у справі
№ 920/739/17. Розглядаючи справи № 313/350/16-ц, № 159/5756/18
у 2020 році ВП ВС вирішила відступити від висновку Судової палати
з розгляду справ щодо земельних
відносин та права власності КГС у
справі № 920/739/17. При цьому
мотивувала це тим, що норми ст.
33 Закону № 161-XIV передбачають
єдиний алгоритм дій орендаря та
орендодавця під час поновлення договору оренди землі, у межах якого орендар для реалізації

свого переважного права на його
поновлення має спочатку дотриматися вимог ч.ч. 1-3 ст. 33 Закону
№ 161-XIV, повідомивши орендодавця у строк, встановлений договором, про намір укласти договір
на новий строк і надавши разом
із таким повідомленням проєкт
відповідної додаткової угоди до
договору, а в разі ухилення орендодавця від укладення такої угоди
орендар може претендувати на
поновлення договору на підставі
ч. 6 ст. 33 Закону № 161-XIV у разі
дотримання умов, визначених у
цій нормі. Виходячи з цієї логіки,
ВП ВС дійшла до висновку, що
для поновлення договору оренди землі на підставі ч. 6 ст. 33
Закону № 161-XIV орендар має
дотриматися не тільки умов,
визначених у вказаній нормі, а
й вимог ч.ч. 1-3 ст. 33 Закону №
161-XIV. Водночас застерігаємо,
що з огляду на зміни до ст. 33 Закону № 161-XIV, які набрали чинності з 16.07.2020 року, висновки ВП
ВС у справах № 313/350/16-ц, №
159/5756/18 підлягають застосуванню до договорів оренди землі,
укладених у період з 12.03.2011
року по 15.07.2020 року, коли діяла відповідна редакція ст. 33 Закону № 161-XIV.
Насамкінець, слід відзначити, що з внесенням змін до ст. 26

Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», які
набрали чинності 16.01.2020 року,
вчергове зазначала змін судова
практика у так званих «реєстраційних» спорах. До внесення
вказаних змін існувала усталена
практика, що належним способом захисту прав у таких спорах є
скасування запису про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно чи їх обтяжень, а не
відповідне рішення державного
реєстратора. Проте з набранням
чинності вищевказаних змін такий спосіб захисту був виключений з норм ст. 26 Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень», а натомість належним
способом захисту прав знову
стало скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно чи їх обтяжень, що протягом 2020 року неодноразово підтвердили як КГС
ВС (від 14.07.2020 року у справі
№ 910/8387/19, від 20.08.2020
року у справі № 916/2464/19,
від 03.09.2020 року у справі
№ 914/1201/19), так і КЦС ВС (постанови від 16.09.2020 року у справі № 352/1021/19, від 18.11.2020
року у справі № 154/883/19-ц).

15 РОКІВ ААУ
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація адвокатів України» – одна з перших професійних
правових організацій – заснована у
травні 2006 року.
Діяльність Асоціації сприяє розвитку правової допомоги, ролі та
авторитету адвокатури в суспільстві, щоб кожен адвокат міг реалізувати свої вміння та знання в громадській діяльності.

За весь час Асоціація адвокатів
провела велику кількість широкомасштабних заходів: засідання
Правлінь ААУ, форуми; конференції, круглі столи, бізнес-зустрічі,
тощо. Кожен захід - експертна
дискусія з актуальних тем, яка
сприяє професійному зростанню
та спілкуванню.
Представники ААУ є членами
громадських рад різних органів

державної влади та запрошуються
до участі в засіданнях профільних
комітетів Верховної Ради України та
міністерств.
З 2011 року Асоціація видає свій
власний журнал – «Бюлетень ААУ».
Асоціація адвокатів України є
більше, ніж просто асоціація, ми –
синергія можливостей для кожного
адвоката!
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ПАРТНЕРИ IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ
ОРГАНІЗАТОРИ

ГЕНЕРАЛЬНІ ПАРТНЕРИ:
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПАРТНЕР

ЕКСПЕРТНИЙ ПАРТНЕР

ПРОФЕСІЙНИЙ ПАРТНЕР

ЕКСКЛЮЗИВНІ ПАРТНЕРИ БУТИК-КОНФЕРЕНЦІЙ:
Ексклюзивний партнер бутик-конференції
«Кодекс України з процедур банкрутства
та арбітражні керуючі: зміна фасаду
чи нова ера?»

Ексклюзивний партнер бутик-конференції
«Кримінальна юстиція - майданчик
вирішення комерційних спорів»

ПАРТНЕРИ:
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Ексклюзивний партнер бутик-конференції
«Судовий захист суспільних інтересів
в екології»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА МЕДІА ПАРТНЕРИ IV СУДОВОГО ФОРУМУ ААУ

Засновник:
ВГО «Асоціація адвокатів України»
вул. Мечникова, 16, оф. 307, оф. 316
Моб.: +38 067 343-34-07
E-mail: info@uaa.org.ua
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