#23_nem.qxd

6/2/2007

12:21 AM

Page 11

ЮрСлава | JurSlava - www.bihun.info
№23 | 7 червня 2007

ЮРИСТ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА

| 11

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ

«ДЛЯ ЮРИСТА НЕ ПОВИННО ІСНУВАТИ ТАБУ», –

гість редакції, заступник г лави Секретаріату Пре зидента України
Ігор ПУКШИН про юристів на державній с лужбі та «юристів Пре зидента»
Юрист на державній службі
– Пане Ігорю! Чи погоджуєтеся ви із
тезою, що всіх юристів можна поділи)
ти на дві групи: тих, що працюють на
приватну особу (осіб, у приватному сек)
торі), і тих, що працюють на державу?
Відтак, юрист на державній службі – це
адвокат держави?
– Вважаю, що поділ юристів на при*
ватних і державних є умовним. Юрист –
це, передусім, фахівець у галузі права. Він
працює сам на себе і незалежно від того,
кому підпорядковується і хто є його робо*
тодавцем.
– Якими, на вашу думку, мають бу)
ти три головні цінності юриста, який
працює на державу?
– Такі ж, як і у будь*якій іншій сфері, в
якій працює юрист.
– Що є табу для юриста на державній
службі?
– На мій погляд, для юриста не повин*
но існувати табу.
– Що саме нині, на вашу думку, при)
ваблює юриста у державній с лужбі
найбільше? І що привабило у дер)
жавній службі особисто вас (свого ча)
су, коли ви працювали в Міністерстві
економіки, на керівних по с а дах у
Фонді державного майна, Міністерстві
юстиції)?
– Особа, приймаючи рішення щодо
нового місця, завжди керується кри*
теріями, які є суто індивідуальними і
важливими саме для неї. Для одних – це
заробітна плата, для інших – кар’єрне
зростання, для третіх – становлення як
фахівця у певній сфері права. Навіть ко*
ли я приймав рішення йти на посаду
керівника юридичної служби Фонду
державного майна, критерії прийняття
цього рішення були одні, іншими підста*
вами я керувався, коли переходив на по*
са ду з ас тупника мініс тра юс тиції, і
зовсім іншими критеріями, коли прий*
мав рішення щодо пропозиції бути за*
ступником глави Секретаріату Прези*
дента України.
– Нині набув поширення перехід від
приватної юридичної практики до
«державної юридичної практики». Чи
є позитивною подібна тенденція? Що
може привнести на державну службу
юрист із приватної практики? Позитив
чи негатив?
– Я не працюю у кадровому агентстві
і тому мені не відома згадана вами тен*
денція.
– Зараз лунає чимало закидів на ад)
ресу чесності та порядності юристів,
які начебто готові на

все заради досягнення мети. За ваши)
ми спостереженнями: чи робить дер)
жавна служба юриста чеснішим?
– Це питання не професійної якості
юриста, а характерних рис людини.
– Яка роль юристів у протистоянні
політичних сил, коли вони стоять на
тому чи іншому боці представників
державної влади?
– Юрист, на мою думку, це, насампе*
ред, консультант у сфері права. Де б він
не працював, він має лишатись юристом
з великої букви.
– Якою є доля АФ «Пукшин і партне)
ри» після вашого переходу до Секре)
таріату Президента? Кажуть, що до Се)
кретаріату перейшло працювати і чи)
мало юристів з фірми?
– У зв’язку з тим що я перейшов на ро*
боту до Секретаріату Президента Ук*
раїни, я подав відповідну заяву про вихід
з адвокатської компанії. Партнери адво*
катської компанії згадану заяву задоволь*
нили, прийняли рішення про мій вихід із
числа партнерів, а також змінили назву
компанії.

«Юристи Президента»
– Пане Ігорю! Скільки професійних
юристів працюють нині в Секретаріаті
Президента України загалом та на
«юридичних посадах» зокрема?
– На сьогодні до структури Секре*
таріату входять Головна державно*пра*
вова служба, Головна служба з питань
діяльності правоохоронних органів,
Служба з представництва у судах України
інтересів Президента України та створе*
них ним консультативних, дорадчих та
інших допоміжних органів і служб, Служ*
б а з а б е з п е ч е н н я з в ’ я з к і в з Ко н с т и *
туційним Судом України. У згаданих
службах працює загалом близько
70 юристів.
– «Юристам Президента» нерідко
закидається невисока кваліфікація. Чи
можете ви із цим погодитися? За яки)
ми критеріями ви підбираєте про)
фесійну команду?
– Як у народі кажуть: «у всьому вину*
вата невістка». На моє глибоке переко*
нання, в Секретаріаті працюють надзви*
чайно талановиті, здібні і високо*
к в а л і ф і ко в а н і с п е ц і а л і с т и . Го в о р ю
відверто і чесно, єдиного, чого нам не ви*
стачає – це часу, шкода, що до*
ба має 24 години, а на сон по*
ки вистачає 4*5 годин.
– У лютому ц. р. у Секре)
таріаті Президента
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бу представництва інтересів Президен)
та в судах. Який склад цієї Служби? У
скількох нині справах Служба пред)
ставляє інтереси Президента?
– Штатна кількість співробітників
Служби на сьогодні 5 одиниць. У прова*
дженні близько 100 справ.
– Чи часто вам самим доводиться
брати участь у судових засіданнях,
представляючи інтереси Президента?
– Я особисто не беру участі у судових
засіданнях. Це входить до повноважень
співробітників згаданої Служби з пред*
ставництва у судах України інтересів Пре*
зидента України та створених ним кон*
сультативних, дорадчих та інших до*
поміжних органів і служб.

Заслужені юристи, юридична
професія та поради
– «Зас лужений юрист України» –
найвища державна професійна наго)
рода для правника. До речі, достемен)
но невідомо, скільком юристам в Ук)
раїні присвоєно це звання… Чи має Се)
кретаріат подібну інформацію? Чи
правда, що ряд осіб, котрим було сво)
го часу присвоєне це звання, не є юри)
стами?
– Що стосується кількості юристів,
яким присвоєно це звання, то я пропону*
вав би вам проявити ініціативу і провес*
ти дослідження з цього питання, щоб роз*
ставити всі крапки над «і». Про випадки
присвоєння звання «Заслужений юрист
України» особам, які не є юристами, мені
невідомо.
– При перегляді списків «Заслуже)
них юристів України»
складається враження,
нібито більшість із них
отримали це звання,
передусім, за роботу в
державних, зокрема,
правоохоронних орга)
нах. Зважаючи на те що
присвоєння цього зван)
ня є компетенцією Пре)
зидента України, чи бу)
де змінюватися політи)
ка щодо присв о єння
цього звання?
– Я погоджуюся з тим,
що на дзвичайно ма ло
присвоюється почесних
звань, зок*
ре*
ма,

Юрист п
рацює с
ам
від того
, кому під на себе і незал
ежно
пор
його роб
отодавц ядковується і хт
ем…. На
о
для юри
мій погл є
ста не п
овинно
існувати яд,
табу

адвокатам. Водночас, відповідно до По*
ложення «Про почесні звання» подання
про присвоєння почесного звання вно*
сяться Президентові України відповідни*
ми профільними організаціями (мініс*
терствами, спілками, об’єднаннями). Та*
ким чином, адвокатурі України давно по*
ра створити професійну організацію ад*
вокатів, яка б, з*поміж іншого, опікува*
лася і цим питанням.
– Яким шляхом, на вашу думку, вар)
то рухатися: регламентування допус)
ку до юридичної професії (юридичної
практики) чи реформування адвокату)
ри в напрямі зобов’язання всіх, хто ба)
жає займатися юридичною практи)
кою, увійти до лав адвокатів? Як бути з
юристами, які працюють на державній
службі?
– Вирішити всі ці питання має новий
Закон «Про адвокатуру». Саме він пови*
нен замінити старий Закон від 1992 р. і
врегулювати питання щодо професійної
організації адвокатів, гарантій діяльності
адвокатів, порядку набуття статусу адво*
ката тощо.
– Зважаючи на ваш значний досвід
управлінської роботи, щоб ви поради)
ли молодому юристу)менеджеру?
– Позитивне мислення. Ніколи не зу*
пинятись на півдороги. Розпочату спра*
ву доводити до завершення. Будь*яку
справу робити як свою і для себе. У випад*
ку програшу не сприймати його як влас*
ний програш, а з’ясувати, які допущені
помилки на шляху до перемоги.
Спілкувався
Славік БІГУН
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