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- Пане Олексію, які можна 

зробити висновки за результатами 

3-х років проведення судової 

реформи, в контексті її впливу 

на ринок юридичної професії 

та юридичний бізнес?

- Судова реформа – це по-справжньо-
му комплексний процес. Запорука його 
успіху полягає не лише у змінах до про-
цесуального законодавства, але й у новій 
структурі судової влади та нових особи-
стостях, з якими суспільство асоціюва-
тиме судову владу. 15.12.2017 р. розпочав 
роботу новий Верховний Суд України, 
конкурс до якого тривав понад рік. До 
складу ВСУ увійшли насправді сильні з 
професійної позиції юристи. Варто від-
значити, що конкурс до ВС був неочіку-
вано відкритим. Це визнають не лише 
українські фахівці (навіть ті, що крити-
кують реформу), але й іноземні експерти, 
які дуже ретельно стежать за динамікою 
змін та результатами судової реформи. 
Не менш важливим є суто практичний 
результат – оновлення процесуального 
законодавства. Фактично, це перша зміс-
товна реформа процесуального законо-
давства за час незалежності України.

- Якщо охарактеризувати зміни 

до процесуальних кодексів 

кількома словами, що концептуально 

нового вони принесуть?

- Ідеологічно нові процесуальні кодек-
си розраховані на професіоналів, переду-
сім на професіональне представництво 
інтересів сторін у суді адвокатами. Це ви-
глядає абсолютно логічним. Вже з 2018 
р. обов’язкове адвокатське представни-

цтво вводиться на рівні апеляційних су-
дів, а ще через рік у судах всіх інстанцій. 
Наше суспільство врешті-решт повин-
но зрозуміти, що звертатися за право-
вою допомогою до адвоката так само 
природньо, як звертатися за медичною 
допомогою до лікаря.

Це абсолютно нові підходи щодо ве-
дення судового процесу, це питання мож-
ливості захисту суб’єктивних цивільних 
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прав. Зокрема, розширюється коло спо-
собів захисту прав. Відтепер суб’єктив-
ні цивільні права можуть захищатися не 
лише у спосіб, передбачений законом або 
договором, але й у спосіб, який сторона 
вважає належним та ефективним для за-
хисту її порушеного права. Взагалі, нові 
процесуальні кодекси містять багато но-
вих норм, які дозволять ефективніше за-
хищати права в суді. Саме тому адвока-
ти, які здебільшого здійснюватимуть 
представництво інтересів сторін у судо-
вих процесах, повинні не лише знатися 
на нормах цього законодавства та квалі-
фіковано застосовувати його положення, 
але й використовувати на користь свого 
клієнта весь інструментарій, передбаче-
ний новими кодексами. 

- Наскільки так звана адвокатська 

монополія вплине на перерозподіл 

ринку, враховуючи певні негаразди 

в адвокатському самоврядуванні 

та відсутність нового закону 

про адвокатуру?

- Проблематика так званої «адвокат-
ської монополії» давно та активно обго-
ворювалася. Напевно, на це питання не 
має однозначної відповіді. На мою дум-
ку, для громадян, які потребують захи-
сту порушених прав та інтересів у судах, 
захист із застосуванням професійних 
знань та навичок адвокатів буде мак-
симально ефективним. Періодично від 
опонентів лунають ідеї обов’язкового 
професійного представництва, що адво-
катська монополія призведе до витрачан-
ня додаткових коштів з боку клієнтів на 
юридичні послуги. Дійсно, існують побо-
ювання, що через вартість адвокатських 
послуг буде обмежено певний доступ до 
правосуддя. Однак процесуальне зако-
нодавство, серед іншого, передбачає ре-
альну можливість компенсації витрат на 
представництво адвокатом. Також про-
цесуальне законодавство допускає так 
зване «самопредставництво». Існують 
категорії справ, де представником може 
бути не адвокат. 

Однак, відповідно до Конституції 
України, для надання професійної прав-
ничої допомоги в Україні діє адвокатура. 
Виключно адвокат здійснює представни-
цтво іншої особи в суді, а також захист 
від кримінального обвинувачення. При 
цьому винятки щодо представництва в 
суді у трудових спорах, спорах щодо за-
хисту соціальних прав, щодо виборів та 
референдумів, у малозначних спорах мо-
жуть встановлюватися Законом. Такі ви-

нятки встановлені в нових процесуаль-
них кодексах.

- Загалом, в Україні відсутнє 

регулювання юридичної професії. 

Деякі питання регулюються 

виключно внутрішніми етичними 

стандартами конкретного юриста. 

Таким чином, правників неможливо 

притягнути до відповідальності за 

неетичну поведінку, а також вплинути 

на «аморальні» дії юридичних 

компаній. Як змінити ситуацію?

- Сьогодні велика відповідальність за 
якість роботи адвокатів покладатиметь-
ся саме органи адвокатського самовря-
дування, оскільки право на здійснення 
представництва інтересів у суді буде га-
рантією якості послуг. За таких умов ад-
вокатура в Україні має забезпечити сво-
єрідний «контроль якості адвокатських 
послуг». Інакше позитивні елементи, ре-
алізовані в межах судової реформи (в 
тому числі адвокатська монополія), бу-
дуть знівельовані. 

Ми повинні звикати до того, що існу-
ють певні механізми та санкції, що мають 
застосовуватися до адвокатів, які нена-
лежним чином здійснюють свої профе-
сійні обов’язки. 

Щодо етичних стандартів, звісно, 
вони є необхідними. Можливо, їх слід 
оновлювати. Однак головне – не форму-
лювання етичних стандартів, а намір та 
готовність відповідати високому званню 
адвоката.

- Юрист не повинен ототожнюватися 

з клієнтом. Однак багато юридичних 

компаній захищають «токсичних» 

клієнтів. Чи впливає або має 

впливати репутація клієнта 

на імідж юркомпанії? 

- В ідеальному світі адвокат не повинен 
ототожнюватися з будь-яким клієнтом. 
Якщо мова йде про «токсичного клієнта», 
цілком зрозуміло, що адвокат не лише не 
повинен, але й не хоче ототожнюватися з 
клієнтом. Звісно, за таких обставин імідж 
клієнта може впливати на імідж юридич-
ної компанії. Кожен адвокат повинен при-
ймати відповідне рішення особисто або 
на зборах партнерів компанії. 

Коли отримуєш пропозицію від «ток-
сичного» клієнта, то розмір гонорару, во-
чевидь, має включати компенсацію по-
тенційних репутаційних ризиків. Також 
потрібно бути готовим до того, що пев-
на категорія клієнтів через такий вибір 
може відмовитися від співпраці.

Проте чи мають право на професій-
ний захист, наприклад, особи, що зви-
нувачуються у корупції або державній 
зраді? Поставлю навіть більш складне 
запитання, а чи мають таке право кра-
дії або вбивці? На мою думку, відповідь 
на це запитання дуже проста. Так, вони 
мають таке право, але не кожен адво-
кат погодиться захищати таку особу. Це 
питання не стосується етики, це питан-
ня більше особистих цінностей та пере-
конань, принципів, розуміння катего-
рій можливого, дозволеного, коректного. 
Кожен адвокат повинен особисто відпо-
вісти на це запитання.

- Для Вас особисто яка відповідь?

- Звичайно, ми з партнерами обгово-
рюємо подібні ситуації. Зазвичай, від-
повідаючи на питання «Чи будемо ми 
працювати з таким клієнтом?», ми нама-
гаємося отримати відповідь на інше за-
питання: «Як інші наші клієнти відре-
агують на те, що ми працюємо в таких 
«специфічних» проектах?». 

- Наразі в Україні укрупнюють деякі 

суди. З позиції оптимізації, цей крок 

є логічним. Однак чи не обмежить це 

доступ до правосуддя тих людей, які 

живуть у невеликих містах чи селах, 

з яких фізично приберуть суди?

- Думаю, доступ до судів через таке 
укрупнення не буде обмежений. Безпе-
речно, на початковому етапі існувати-
муть певні труднощі, але це нормально. 
У будь-якого запитання є декілька скла-
дових. Так, сьогодні в Україні багато су-
дів, у яких працюють кілька суддів, один 
з яких – голова суду, а два інші – його 
заступники. Отже, ефективність тако-
го суду, враховуючи лікарняні, відпуст-
ки та навантаження на суддів, м’яко ка-
жучи, залишає бажати кращого. Звісно, 
людина може звернутися до суду у своє-
му чи сусідньому селі, але чи отримає 
вона справедливе та оперативне рішен-
ня в таких судах?

Окрім того, ми не повинні дивити-
ся на систему захисту прав у судах, від-
межовуючи її від системи соціального 
забезпечення. Будь-яка особа, мешка-
нець того чи іншого села має бути на-
лежним чином забезпеченою, мати змо-
гу найняти адвоката або звернутися за 
безоплатною правовою допомогою, або 
захищати себе самостійно. У такої люди-
ни повинна бути мінімальна можливість 
доїхати до райцентру, щоб дістатися кан-
целярії суду чи юридичної консультації. 
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Ці проблеми дуже важливі, але вони 
не виходять за межі судової реформи. Не 
можна перекладати вирішення всіх цих 
проблем виключно на суди. В нашому су-
спільстві сприйняття кожної реформи 
відбувається не системно. Наприклад, ми 
намагаємося відновити довіру суспіль-
ства виключно до судової влади, хоча 
рівень довіри до будь-якої з гілок вла-
ди катастрофічно низький. Потрібно го-
ворити про більш системні речі, бачити 
картину загалом, а не її окремі частини. 
Тому я закликаю оцінювати реформи у їх 
сукупності, адже це взаємопов’язані еле-
менти. Ми повинні забезпечити належ-
ний захист прав кожного громадянина в 
суді, а отже, повинні подумати над тим, 
як організувати роботу судів всіх рівнів 
таким чином, щоб кожен суд був дієвим 
механізмом захисту порушених прав.

- Запровадження в Україні е-суду є 

дуже актуальним питанням. Однак 

чи готові ми до цього з позиції 

фінансових та людських ресурсів? 

Адже хтось повинен обробляти 

тисячі рішень, сканувати їх, потрібно 

десь зберігати цю інформацію. Чи не 

призведе певна самовпевненість у 

цьому питанні до колапсу в системі? 

- Ми вже звикли до того, що державна 
реєстраційна служба почала працювати 
в електронному форматі. Чи не призве-
ли такі нововведення до колапсу? Напев-
но, ні. Навпаки, дуже зручно подивити-
ся інформацію про юридичну особу та її 
статутні документи, не виходячи з офі-
су, маючи лише комп’ютер або смартфон, 
підключений до мережі Інтернет. Так, 
спочатку це було незвично та, можливо, 
не зовсім зручно з технічної позиції. Про-
те через деякий час ми почали сприймати 
це як щось звичайне. Так само з е-судом, 
спочатку можуть бути певні негаразди, 
але в найближчому майбутньому це доз-
волить покращити оперативність роз-
гляду справ, вчасно інформувати сторо-
ни про процесуальні деталі, розглядати 
клопотання та скарги без фізичної пере-
дачі справи з одного суду до іншого. Сво-
го часу скептики стверджували, що для 
запровадження реєстру судових рішень 
потрібно обробляти нереальну кількість 
документів, що з цього нічого не вийде 
та ін. Однак наразі ми маємо реєстр, що 
справно функціонує та наповнюється 
щодня новою інформацією.

- Торкаючись теми судової реформи, 

не можна залишити без уваги 

питання юридичної освіти. На чому 

потрібно акцентувати увагу у процесі 

реформування профільної освіти? 

- Сьогодні в Україні є потреба зміню-
вати підходи до юридичної професії. За-
раз можна констатувати досить знач-
ну прогалину між освітою, яка дається у 
ВНЗ (я говорю, в тому числі, про найкра-
щі заклади освіти), та фактичною здат-
ністю навіть найуспішніших студентів 
якісно працювати одразу після отриман-
ня диплома. Щонайменше півроку по-
трібно компанії, щоб навчити молодого 
юриста певним практичним навичкам. 
Чому так? Можливо, варто залучати фа-
хівців-практиків до навчального про-
цесу? Можливо, необхідно формувати 
програму таким чином, щоб вона вклю-
чала практичні аспекти роботи в суді чи 
юрфірмі або в ролі інхауса? Однак мож-
на констатувати, що ВНЗ вже йдуть цим 
шляхом. Проте поки такі зміни не ста-

нуть системними, це не вирішіть про-
блеми. Крім того, проблему можна вирі-
шити шляхом альтернативних освітніх 
програм, в яких вкрай зацікавлений ри-
нок юридичних послуг. Ми можемо знай-
ти тисячі причин, щоб не реформувати 
підходи до освіти, але якщо цього не ста-
неться, то завтра пройде повз нас. 

- Одним із завдань судової реформи 

є збільшення довіри до судів. 

З Вашого практичного досвіду, 

наскільки це вдалося реалізувати? 

- Починати відповідь потрібно з від-
повіді на запитання: «А хто, власне, оці-

нює рівень довіри до суду?». Якщо це 
думка фахівців, які регулярно ходять до 
суду – це одне питання. Якщо це люди-
на, яка жодного разу не була в суді – це 
інша справа. Якщо відкинути емоції та 
говорити мовою фактів, є певні результа-
ти. Це нове процесуальне законодавство 
з новими можливостями захисту. Це нові 
процедури добору суддів. Це новий Вер-
ховний Суд, до складу якого увійшли по-
рядні та професійні юристи (як науковці, 
так і практики). Однозначно, все це по-
кращить сприйняття нового суду профе-
сійним середовищем. До того ж ми часто 
забуваємо, що судове рішення, як пра-
вило, задовольняє лише одну сторону. 
Отже, інша сторона залишається незадо-
воленою. На жаль, рівень нашої право-
свідомості поки не дозволяє визнати, що 
лінія захисту була погано підготовленою 
тощо. Легше заявити, що суд корумпова-
ний або щось у такому дусі. 

Завдання адвоката, серед іншого, по-
лягає в тому, щоб пояснити клієнту пер-
спективи розгляду справи, оцінити пра-
вову позицію, інколи навіть допомогти 
клієнту прийняти непросте рішення – 
відмовитися від звернення до суду, якщо 
немає правової позиції.

Тому успіх судової реформи багато в 
чому залежить від професійної спільно-
ти, від суддів, адвокатів, юристів-практи-
ків та від кожного з нас. 

Розмовляв Єгор ЖЕЛТУХІН,

головний редактор 

«Юридичної Газети»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


