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ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

«Юрисконсульти не мають ніяких привілеїв», –
гість редакції, голова правління ЮФ «АНК»
Олександр КІФАК про угоди юриста із совістю та юрбізнес в Одесі
Про юридичну практику
– Чим ви із колегами керувалися,
обираючи форму «юридичної фірми»
радше ніж «адвокатського об’єднання»
для своєї практики? В чому кардиналь)
на відмінність?
– Створення юридичної фірми «АНК»
здійснювалося мною особисто. Тому й ор*
ганізаційні питання вирішував самостій*
но. Кардинальною відмінністю між юри*
дичною фірмою та адвокатським об’єд*
нанням вважаю ділову спрямованість. На*
приклад, клієнтами юридичної фірми є,
насамперед, юридичні особи. На відмінну
від цього, к лієнтами а дв окатського
об’єднання є, як правило, здебільшого
громадяни. Але зараз ці грані стирають*
ся. Вважаю, що поняття «юридична прак*
тика» і «адвокатська практика» через де*
який час співпадуть.
– Чи можна говорити про якісь особ)
ливості юридичної практики та веден)
ня юридичного бізнесу на столичному
та місцевому рівні?
– На мій погляд, рівень юридичної
фірми не визначається її місцезнаходжен*
ням. Наприклад, в Одесі в юридичній га*
лузі існує дійсно багато достойних фірм,
об’єднань та самостійно практикуючих
юристів. Адже висока спеціальна конку*
ренція є наслідком високого рівня про*
фесійності.
Крім того, якщо юрист допустив по*
милку на столичному рівні, є вірогідність
того, що вона залишиться непомітною,
тоді як помилка юриста на регіонально*
му рівні тягне за собою поширення інфор*
мації про неї у колі інших юристів.
– Вашу фірму вважають однією з
провідних і найбільш стабільних. У чо)
му секрет? Які складові такого успіху?
– Як це не банально, беручись за спра*
ву, ми керуємося принципом: «Клієнт
завжди правий». За такими методами ро*
боти нас й оцінюють клієнти.

Трудове право
і працевлаштування
– Які головні тенденції вашої прак)
тики трудового права впродовж ос)
танніх 10)15 років? Чи підтверджується
занепокоєння, що працівник стає менш
захищеним правом і, зокрема, судами,
ніж роботодавець, особливо приватне
підприємство?
– Оскільки нашими клієнтами пере*
важно є підприємства, то у разі виникнен*
ня трудових спорів ми представляємо у
судах інтереси роботодавців. Але в прак*
тиці нашої фірми були випадки, коли ми

відстоювали в суді інтереси незаконно
звільнених працівників. Чинний Кодекс
законів про працю діє впродовж більше
ніж 30 років, тому з розвитком ринкових
відносин та суспільних потреб він потре*
бує кардинальних змін. Сподіваюсь, що
незабаром все ж таки буде прийнятий но*
вий Трудовий кодекс. Водночас, норми
чинного Кодексу спрямовані на захист

інтересів переважно працівників, аніж
роботодавців.
– Нещодавно верховний суд однієї з
держав ухвалив, що поновлення на ро)
боті не має своїм автоматичним нас)
лідком виплату зарплати за «вимуше)
ний прогул». Якою є теорія і практика
цього питання в Україні?
– І чинний КЗпП, й існуюча практика
з цього питання свідчить, що суд при ви*
несенні рішення про поновлення на ро*
боті одночасно приймає рішення про ви*
плату працівнику середнього заробітку
за час вимушеного прогулу або різниці в
заробітку за час виконання нижчеопла*
чуваної роботи, але не більш ніж за один
рік. Вважаю, що така норма є істотною і
дає можливість працівнику у разі неза*
конного звільнення отримати від робо*
тодавця матеріальну компенсацію.
– Окр ес літь одне)дв а найбільш
ск ладних юридичних питань (про)
блем) з трудового права, які вам дове)
лося вирішувати.
– До складних питань, з якими нам
довелося працювати, можна віднести
відшкодування шкоди морякам, які пра*
цюють на судах дальнього плавання,
соціальний захист працівників, відшко*
дування шкоди у зв’язку з розголошення
конфіденційної інформації, застосуван*
ня трудового законодавства України та
Греції.
– Яким є механізм притягнення до
відповідальності юрисконсульта, кот)
рий систематично порушує законодав)
ство, зокрема, користуючись настано)
вами свого керівника?
– Юрисконсульта, як і будь*якого
іншого працівника за порушення законо*
давства можна притягнути до дис*
циплінарної або матеріальної відпові*
дальності. Юрисконсульти не мають
ніяких привілеїв.
– Чи підтверджується у вашій
практиці така теза: «судді схильні за)

довольняти позови про поновлення
на роботі працівника державних
підприємств»?
– Ми не вивчали статистику з цього
питання, але якщо це так, то, на мій по*
гляд, головною причиною цього є те, що
приватний бізнес більш ефективний, зо*
крема, при організації захисту своїх інте*
ресів. Тому працівнику, як правило,
складно виграти спір у роботодавця, який
має сильну юридичну підтримку. У свою
чергу, державні підприємства здебільшо*
го не звертаються до великих юридичних
компаній, довіряючи ведення справи
своєму юридичному відділу.
– Які головні вимоги при працевла)
штуванні юриста на «АНК»?
– Це – іноземна мова, схильність до ко*
мандної праці, здатність до аналітично*
го мислення, а також отримання задово*
лення від своєї професії.
– Кадрове завдання перспективної
юрфірми – пошук юридичних талантів.
Ви традиційно проводите стипендіаль)
ний конкурс серед студентів одеських
юридичних ВНЗ. Скільки переможців
чи призерів цих конкурсів працюють у
вашій фірмі?
– Дійсно, цьогоріч ми проводимо вже
вшосте стипендіальний конкурс серед
студентів юридичних ВНЗ м. Одеси. Про*
ведення таких конкурсів дає можливість
для тісної співпраці між вченими, сту*
дентами і практикуючими юристами,
заохочує найбільш ініціативних і гра*
мотних студентів, що підвищує моти*
вацію до кращого освоєння студентами
навчальних програм, участі в гро*
мадській діяльності закладів. За резуль*
татами конкурсу ми виплачуємо студен*
там іменні стипендії.

«…приватний бізнес
більш ефективний, зок&
рема, при організації за&
хисту своїх інтересів.
Тому працівнику, як
правило, складно вигра&
ти спір у роботодавця,
який має сильну юридич&
ну підтримку»
Після проведення конкурсу запро*
шуємо переможців, а також конкур*
сантів, які найбільше проявили себе,
пройти стажування в нашій фірмі. Сьо*
годні в «АНК» працює четверо колишніх
конкурсантів, ще двоє проходять стажу*
вання. Крім того, ми намагаємося
слідкувати за подальшою долею кон*
к у р с а н т і в . Та к , з а н а ш о ю р е ко м е н *
дацією учасники попередніх конкурсів
отримали роботу юристів у провідних
фірмах.
– Чи діють у вас на фірмі правила
внутрішнього трудового розпоряд)
к у? Якщо так, то в чому їх головні
відмінності від тих, що діють не на
юрфірмах?
– Безумовно, діють, але ніяких суттєвих
відмінностей від правил внутрішнього
трудового розпорядку, які діють в інших
фірмах, немає. Всі правила розглядають*
ся з погляду здорового глузду та визнача*
ються, виходячи з принципу «К лієнт
завжди правий».

Про право, шум і Одесу
– Своєю професійною мрією ви на)
звали «якомога більше наблизити по)
няття «право» до поняття «закону» 1.
Якою, на вашу думку, є різниця (змісто)
вно) між цими поняттями, і як ви маєте
намір реалізовувати свою мрію, якщо
у кожного може бути своє право) і за)
конорозуміння, що праворозуміння –
це «дуже складний і тонкий процес,
опанування яким можливе лише на ос)
нові даних цілого комплексу наук»2?
– Не завжди той, хто об’єктивно пра*
вий, може реалізувати свій інтерес згідно
із законом. Тому максимальне наближен*
ня поняття «закон» до поняття «право» є
ідеальною категорією для забезпечення
прав людини.
– Ви пишаєтеся розробкою законо)
давчої регламентації «захисту населен)
ня від впливу шуму». Яку роль відіграв
у її розробці легендарний одеський
гамір?
– Основним мотивом прийняття За*
кону України «Про внесення змін до дея*
ких законодавчих актів України щодо за*
хисту населення від впливу шуму», який
набув популярності як Закон «Про ти*
шу», – необхідність розвитку цивілізації
в нашій державі, зокрема, в питаннях
відпочинку.
Багато років Одеське узбережжя Ар*
кадії потерпало від протизаконного ціло*
добового порушення тиші, що було не*
доліком місцевої влади, яка не проконт*
ролювала оснащення протишумним об*
ладнанням дискотек, які існують у всьо*
му світі і нікому не завдають шкоди. У роз*
робці Закону «Про тишу» брали участь
працівники нашої фірми – Микола Соро*
чинський та Леонід Антоненко.
Про резонанс, який отримав цей За*
кон, свідчить кількість народних депу*
татів, які за нього проголосували, – 335 із
450 народних обранців. Очевидно, що це
питання є актуальним не тільки для оде*
ситів. Але мене здивувало, що єдиною
фракцією, яка не голосувала за цей Закон
майже у повному складі, була фракція ко*
муністів.
– Пане Олександре, кажуть, що Оде)
са – це особливе місце, якщо так, то в
чому особливість юридичної практи)
ки та юридичного бізнесу в Одесі?
– Насамперед, Одеса – морський тор*
говельний порт. Це зумовлює напрям
юридичної практики, а саме: надання
правової допомоги морським, стивідор*
ним, крюінговим компаніям. Інших
відмінностей немає, за винятком одно*
го – у перерві між практикою ми шут*
куємо.
– Ваші поради молодим юристам?
– Головне, оцінювати свої справи з по*
гляду моралі. Юрист сам має бути впев*
неним у тому, що він робить «правильну
справу», а не укладає «угоди із совістю».
Спілкувався Славік БІГУН
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корисності, вигідності, цінності – суб’єктивні, формуються і жи*
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орієнтаціями, котрі зазвичай об’єктивну необхідність відобра*
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