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Ситуація на юридичному ринку 
є відображенням загального 
економічного клімату
Нині не найкращий час для великих інвестиційних проектів 
та нових інвестицій

Партнер Правничої Фірми «Софія» 
ОЛЕКСАНДР ПОЛІВОДСЬКИЙ 

Серед аграріїв і досі тривають дискусії щодо того, 
яким має бути сільське господарство України: 
переважно індивідуально-фермерським; вотчиною 
агрохолдингів;  складатися з середнього розміру 
господарств; колективно-кооперативним; суто 
державним чи якимось іншим. Відповідь на це 
питання повинні дати не тільки аграрії, адже воно є 
стратегічним, чи то пак політичним, і стосується не 
лише юристів земельного права чи аграріїв, але й 
значно ширшого кола громадян.    
З іншого боку, судова практика, практика 
податкових оскаржень залишають юристам більше 

простору для маневру. Якщо податкові органи 
звітують, що вони виграли в судах за матеріалами 
оскарження результатів перевірки 90% справ, 
то представники платників також намагаються 
самовдосконалюватися, утім, не завжди судові 
перемоги насправді виявляються повністю 
успішними…
Як то кажуть, хтось шукає виправдання, а хтось – 
можливості.
Власним поглядом на тренди юридичного ринку 
з «Юридичною газетою» поділився Партнер 
Правничої Фірми «Софія» Олександр Поліводський.

Пане Олександре, за складної си-
туації в аграрній сфері багато юрис-
тів скаржаться на уповільнення тем-
пів розвитку юридичного ринку. Яка 
ситуація у Вас? 

Ситуація на юридичному ринку є 
відображенням загального економіч-
ного клімату. Спад ділової активності 
дає про себе знати. Однак наші остан-
ні фінансові результати суттєво вищі 
ніж ті, що були на початку минулого 
року, тому ми дивимося у майбутнє 
з оптимізмом. Хоч сьогодні й не най-
кращий час для великих інвестицій-
них проектів і нових інвестицій, які 
ми мали можливість супроводжувати 
раніше, однак робота у нашої команди 
наразі є і ми сподіваємося на краще. 

Ми продовжуємо займатися аграр-
ним і земельним правом, що є на-
шою основною спеціалізацією. Пра-
во нерухомості та будівництва також 

є послугами, які ми надаємо, незважа-
ючи на спад на відповідному ринку.

Ми, як і раніше, супроводжуємо су-
дові спори, більшість з яких пов’язана 
з нерухомістю, будівництвом або зе-
мельними питаннями. 

Нашими клієнтами є підприєм-
ства аграрної сфери, харчової пере-
робної промисловості та навіть ме-
дичної сфери. З останньою категорією 
клієнтів ми почали працювати з пи-
тань нерухомості, однак зараз це пе-
реходить вже у більш тісну співпрацю 
і комплексне обслуговування. Напри-
клад, наприкінці минулого року ми 
мали успішний досвід скасування рі-
шень про позбавлення ліцензій одні-
єї з медичних лабораторії, що є ліде-
ром Південного регіону. Нам разом із 
клієнтами вдалося протистояти адмі-
ністративному тиску у досить зарегу-
льованій сфері діяльності та успішно 
вийти зі складних ситуацій. 

Чи плануєте ви відкриття нових 
сфер практик? 

Наразі ми плануємо більше залу-
чати до справ іноземних партнерів 
ПФ «Софія» та партнера Вадима Рош-
канюка,  який очолює Ужгородську 
філію нашої команди. Він нарешті за-
хистив дисертацію кандидата юри-
дичних наук, завершив свою кар’єру 
в якості депутата міської ради, тож 
відтепер буде мати більше часу на 

юридичну практику. Вадим Рошка-
нюк, з огляду на своє географічне 
місце розташування, набув досвіду в 
митному законодавстві та праві зо-
внішньоекономічної діяльності. Якраз 
у ці дні він перебуває на стажуван-
ні у Вашингтоні та у штаті Вермонт 
(США), де вивчає особливості амери-
канської правової системи. Відразу 
після повернення він продовжить роз-
виток практики супроводження ЗЕД. 

Ми також розраховуємо на нашо-
го постійного радника Володимира 
Посполітака, який спеціалізується 
на  фінансовому, зокрема на фондо-
вому ринку. Володимир має відмін-
ну репутацію у цій сфері. Наша бага-
торічна співпраця вже не раз давала 
можливість надавати нашим клієн-
там якісні послуги у сфері агростра-
хування, кредитної кооперації, бан-
ківської діяльності. 

Декілька років тому ми прийня-
ли рішення про розширення судової 
практики, включивши до неї подат-
кові оскарження. Наразі цю практику 

Бесіду вела Ольга Дєдова
«Юридична газета»

ГІСТЬ РУБРИКИІНТЕРВ’Ю

«ЯКОЮ Б ПРЕКРАСНОЮ НЕ БУЛА 
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА, ЇЇ ПОЛОЖЕННЯ 

БУДУТЬ ВІДОБРАЖЕНІ В 
ЗАКОНОДАВСТВІ, ЯКЕ 

ЗАСТОСОВУВАТИМУТЬ СУД ТА 
ОРГАНИ ВЛАДИ. ЯКЩО РІВЕНЬ 

КОРУПЦІЇ ЗАЛИШИТЬСЯ ТАКИМ ЖЕ, 
ЯКИМ Є НА СЬОГОДНІ, ТО 

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА БУДУТЬ ВІДОМІ 

НАПЕРЕД»
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очолює Вікторія Кравчук. Розширен-
ню такої практики сприяла справа од-
них з наших клієнтів з Кривого Рогу, 
які займалися видобутком корисних 
копалин. Ми почали брати участь 
у низці процесів щодо податкового 
оскарження. Податкові органи визна-
ли фіктивним експорт металопродук-
тів, попри наявність митної деклара-
ції та сприятливих для нас пояснень 
митних органів. Нам вдалося довес-
ти свою позицію, отримати рішення 
суду та домогтися звільнення з-під вар-
ти посадової особи такого підприєм-
ства, яку обвинувачували у несплаті 
податків. Наш успішний досвід став 
приводом для того, щоб розширити 
практику та пропонувати клієнтам 
послуги у цій сфері. 

За два останніх роки ми маємо у 
цій сфері досить непогані результа-
ти: якщо податкові органи звітують, 
що вони виграли в судах за матеріа-
лами оскарження результатів пере-
вірки 90% справ, то в нас подібний 

до цього результат: ми також виграли 
більшість справ з податкових оскар-
жень, щоправда, лише 85% справ, які 

ми вели, були повністю успішними. 
Однак навіть таким показником ми 
пишаємося, зважаючи на те, що наши-
ми опонентами були настільки успіш-
ні податкові органи. 

До речі, не в останню чергу 

розвитку податкової практики ми 
зобов’язані і «Юридичній газеті», на 
шпальтах якої з одним з наших колег 
у березні – червні 2011 року в мене 
зав’язалася дискусія щодо права по-
даткових органів визнавати догово-
ри недійсними без рішення суду (Див. 
«Юридичну газету» №№ 13, 15, 18–19, 
25 за 2011 р. – Прим. ред.). 

Відтоді Ви змінили свою позицію? 
Ні, я не змінив, але Вищий адмі-

ністративний суд України, з огляду 
на одне зі знакових рішень по одній 
зі справ, схоже, трохи по-іншому по-
чав дивитися на цю проблему. Попри 
відомий лист ВАС України від 2 черв-
ня 2011 р., у якому зазначалося, що 
стаття 204 ЦК України («Презумп-
ція правомірності договору») не за-
стосовується до податкових право-
відносин, ВАС України 14.11.2012 р. 
при розгляді однієї зі справ визнав, 
що презумпція правомірності догово-
ру має застосовуватися, договір має 

визнаватися недійсним у встановле-
ному законом порядку, а не актами 
податкових органів. Таке рішення має 
важливе значення. 

Однак слід зауважити, що практи-
ка визнання договорів недійсними 
податковими органами не припини-
лася, а перейшла в нові сфери, зокре-
ма в банківську. Так, з досвіду кількох 
банків, яким ми мали честь надава-
ти послуги з цих питань, на сьогод-
ні податкові органи практикують ви-
знання недійсними договорів уступки 
права вимоги та договорів факторин-
гу, викладаючи свої аргументи в ак-
тах перевірки. Відтак, для юристів у 
цій частині ще буде немало роботи, 
щоб довести свою позицію. 

 Ви є радником цілого ряду гро-
мадських організацій аграрної сфе-
ри, зокрема, входите до складу Комі-
тету підприємців АПК при ТПП України, 
як представник однієї з професійних 
організацій були включені до робочої 
групи щодо підготовки Закону України 
«Про ринок земель» на початку минуло-
го року. Які настрої, за Вашими оцін-
ками, панують серед представників 
аграрного бізнесу?

Ми із задоволенням приймаємо за-
прошення щодо співпраці з громад-
ськими організаціями, асоціаціями, 
об’єднаннями аграрної сфери, у тому 
числі для роботи над законопроекта-
ми. Це, серед іншого, допомагає кра-
ще зрозуміти потреби наших поточ-
них та потенційних клієнтів. 

Стан аграрної сфери аналогічний 
до багатьох інших в Україні: аграрні 
підприємці не надто розраховують на 
державу, на юридичні гарантії та на 
правоохоронну і судову систему. Зде-
більшого всі покладаються на влас-
ні сили. Приємно також, що прихо-
дить розуміння, що свої інтереси слід 
відстоювати у фаховий та цивілізова-
ний спосіб. Разом з тим, агробізнес 
не перебуває у стані відчаю, оскіль-
ки є бачення довгострокової успіш-
ної перспективи. Підвищення вартос-
ті харчових продуктів у світі, високий 
природний потенціал України, зрос-
тання експортного потенціалу, не 
стрімке, але все ж економічне зрос-
тання аграрної сфери є тим, що під-
бадьорює. Більше того, з нашого до-
свіду, навіть зараз є окремі іноземні 
інвестори, які здійснюють інвестуван-
ня в цю сферу, розраховуючи на по-
зитивні зміни в майбутньому, цьому 
сприяє також відсутність конкуренції 
серед інвесторів на цей момент. Не-
зважаючи на те, що це поки одинич-
ні випадки, сам факт декількох нових 
інвестицій та одного-двох виходів но-
вих агрокомпаній на IPO, що таки ма-
ють місце, обнадіює.

Протягом багатьох років триває 
земельна реформа. Як Ви оцінюєте її 
перспективи? 

Земельну реформу здійснювати і 

Ім’я та прізвище: Олександр Поліводський
Компанія: Правнича Фірма «Софія»
Посада: Партнер 
Кількість партнерів у компанії: 2
Кількість юристів у компанії: 8
Ключові практики: аграрне та земельне право, право 
нерухомості та будівництва, супроводження судових 
справ, податкові спори
Освіта: Ужгородський державний університет
Юридичний стаж: 17 років
Попередні посади/досвід: Міжнародна фінансова 
корпорація, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького 
НАН України

ПРОФІЛЬПРОФІЛЬ

«НА СЬОГОДНІ ПОДАТКОВІ ОРГАНИ 
ПРАКТИКУЮТЬ ВИЗНАННЯ 

НЕДІЙСНИМИ ДОГОВОРІВ УСТУПКИ 
ПРАВА ВИМОГИ ТА ДОГОВОРІВ 

ФАКТОРИНГУ, ВИКЛАДАЮЧИ СВОЇ 
АРГУМЕНТИ В АКТАХ ПЕРЕВІРКИ. 

ВІДТАК, ДЛЯ ЮРИСТІВ У ЦІЙ ЧАСТИНІ 
ЩЕ БУДЕ НЕМАЛО РОБОТИ, ЩОБ 

ДОВЕСТИ СВОЮ ПОЗИЦІЮ»

ФОТО ОЛЬГИ КУЗНЄЦОВОЇ «ЮРИДИЧНА ГАЗЕТА»
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завершувати потрібно. Разом з тим, 
вона повинна передбачати певну 
мету. Як на мене, на сьогодні чіткої 
мети не бачить ніхто. Наприклад, се-
ред аграріїв досі сперечаються щодо 
того, яким має бути сільське госпо-
дарство України: переважно індиві-
дуально-фермерським; вотчиною аг-
рохолдингів; складатися з середнього 
розміру господарств; колективно-коо-
перативним; суто державним чи яки-
мось іншим. Відповідь на це питання 
мають дати не тільки аграрії. Це пи-
тання є стратегічним, можливо, на-
віть політичним, і стосується не тільки 
юристів земельного права чи аграріїв, 
але й значно ширшого кола громадян. 

Разом з тим, ніхто не оспорює те, 
що ринок землі надасть нові фінан-
сові можливості для залучення ко-
штів у аграрну сферу внаслідок більш 
широкого використання іпотечних 
механізмів. 

Однак якою б прекрасною не була 
земельна реформа, її положення бу-
дуть відображені в законодавстві, яке 
застосовуватимуть суд та органи вла-
ди. Якщо рівень корупції залишить-
ся таким же, яким є на сьогодні, то 
результати застосування законодав-
ства будуть відомі наперед. Для фор-
мування ринку земель потрібна дію-
ча та ефективна судова система, яка б 
користувалася високим рівнем дові-
ри широких верств населення. Будь-
які, навіть найкращі закони, нічого 
не варті в тому випадку, якщо немає 
сенсу звертатися до суду для захис-
ту прав, бо рішення суду в очевидній 
ситуації не є передбачуваним. У цьо-
му випадку закону як такого не буде, 
а відбуватиметься судове та чинов-
ницьке свавілля. 

З цієї причини я вважаю, що Украї-
на спочатку повинна остаточно позбу-
тися ілюзій ефективності «вертикалі 
влади» і запровадити реальний меха-
нізм розподілу влад на законодавчу, 
виконавчу й судову та впровадження 
між ними відносин контролю відповід-
но до концепції, яка була запропоно-
вана ще в середині XVIII століття філо-
софом на прізвище Монтеск’є. Тільки 
за таких умов можливе застосуван-
ня закону як закону – від найвищих 
політичних ешелонів до рівня сіль-
ської ради. На жаль, такі ідеї на сьо-
годні не є основними для жодної по-
літичної сили. 

 Одним з найобговорюваніших 
питань у сфері земельного права та 
нерухомості нині є зміни у системі 
реєстрації прав на нерухоме майно. 
Чи впливають такі зміни на аграрну 
сферу?

Справа в тому, що більшість круп-
них виробників сільськогосподарської 
продукції орендують значні площі зе-
мельних ділянок. Така оренда оформ-
лена великою кількістю договорів 
оренди з фізичними особами. Від-
так, реєстрація прав на землю для 
них має особливо важливе значення 

з економічних причин, оскільки га-
рантує наявність землі як основного 
засобу виробництва. 

Проте важливість такої реєстра-
ції доповнюється ще й юридичними 
факторами: вона потрібна не тільки 
для уникнення потенційно можли-
вих конфліктів щодо права користу-
вання, не тільки для того, щоб запо-
бігти захопленню земельних ділянок 
іншими особами, не тільки для нор-
малізації відносин з власниками та су-
міжними землекористувачами, але ще 
й для розв’язання багатьох інших пи-
тань, наприклад, для того, щоб отри-
мувати спеціальний режим оподатку-

вання (статус платника фіксованого 
сільськогосподарського податку, спеці-
альний порядок сплати ПДВ), умовою 
якого є наявність прав на земельні ді-
лянки, у тому числі сільськогосподар-
ського призначення. 

Такі обставини є важливими ще 
і з огляду на практику перевірок по-
даткових органів, які останнім часом 
надзвичайно пильно і кваліфіковано 
вдивляються у правомірність переходу 
на спеціальний правовий режим. По-
датківці наводять достатньо справед-
ливі аргументи на користь своїх пози-
цій. Наприклад, вони вказують: якщо 
належним чином права на землю не 
зареєстровані згідно з діючим законо-
давством, то відповідні права не ви-
никли, відтак право на спеціальний 
режим оподаткування не може нада-
ватися. У такій логіці важко відмови-
ти, проблема, очевидно, не тільки в 

позиції податкових органів та судовій 
практиці, але й у законодавстві. Треба 
вирішувати колізію у законодавстві й 
на практиці, уникаючи необхідності 
об’ємного правового обґрунтування 
юристів щодо кожного конкретного 
випадку (бо довести справедливість 
позиції виробників можливо, але це 
потребує глибокого обґрунтування).

Варто зважати й на те, що реєстра-
ція новоукладених договорів оренди 
земельних ділянок також ускладне-
на, оскільки спочатку в новому реє-
стрі мають бути зареєстровані права 
власності на земельну ділянку, і тіль-
ки після того – права користування. 

Основним правовим ризиком для 
сільгоспвиробників, як на мене, є те, 
що їхні права оренди на сьогодні пе-
реважно в новоствореному Держав-
ному реєстрі прав не зареєстровані, 
а механізму автоматичного перене-
сення інформації у цей реєстр з дер-
жавного реєстру земель, що існував 

раніше, не існує.
Відтак, я передбачаю майбутні кон-

флікти щодо прав на землю. 
 Ви вважаєте, що право користу-

вання землею за договорами оренди, 
що зареєстровані до 01.01.2013 року, 
не визнається? 

Вважаю, що мають визнаватися. 
Однак існує низка технічних і термі-
нологічних деталей, які дозволяють 
неоднозначно оцінювати ситуацію. 
Судіть самі. 

По-перше, закон визнає дійсними 
документи, якими було посвідчено 
право власності чи право постійного 
користування земельною ділянкою, 
видані до набрання чинності Зако-
ном України «Про державний земель-
ний кадастр» (п.10 Прикінцевих та 
перехідних положень названого За-
кону). Однак цей пункт нічого не го-
ворить про право оренди і про доку-
мент, який посвідчував це право, а 
таким до 01.01.2013 року був договір 
оренди з відміткою про реєстрацію в 
Державному реєстрі земель. При цьо-
му інших перехідних положень щодо 
договору оренди названий закон не 
містить. Тож постає питання: чи є на 
сьогодні договір оренди, укладений до 
01.01.2013 р. з відміткою про його ре-
єстрацію, тим документом, який по-
свідчує право користування земель-
ною ділянкою? Однак це не єдиний 
спірний момент. 

По-друге, починаючи з 01.01.2013 
р. реєстрації підлягає не договір орен-
ди, а право оренди. Термінологічна 
відмінність між реєстрацією права та 
реєстрацією договору лише на пер-
ший погляд не суттєва. Однак Закон 
України «Про реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтя-
жень» містить наступне положення: 
права на нерухоме майно визнають-
ся, якщо реєстрація прав (а не догово-
ру) була проведена до запроваджен-
ня цього Закону (ч. 3 ст. 3 названого 
Закону). Чи означає це, що реєстра-
ція договору – не одне й те саме, що 
й реєстрація права? Прямої відповіді 
на питання Закон не містить. Особис-
то я вважаю, що реєстрація договору 
породжує реєстрацію права. Проте я 
також знаю, що не всі юристи згодні 
з такою думкою. 

По-третє, реєстрація права за чин-
ним законодавством на сьогодні під-
тверджується витягом з Державного 
реєстру прав. Для того щоб отрима-
ти витяг, спочатку треба зареєструва-
ти в Державному реєстрі прав право 
власності на земельну ділянку, потім 
зареєструвати право оренди й тільки 
після цього отримати витяг з Держав-
ного реєстру прав. Чи можливо все це 
здійснити без дозволу власників зем-
лі? Відповідь очевидна – ні, неможли-
во. Але отримати згоду на такі дії й за-
реєструвати права власності та право 
оренди у такий спосіб організаційно 
дуже складно тим, хто має сотні й ти-
сячі орендодавців. 

По-четверте, законодавство не 

«ЗАРЕЄСТРУВАВШИ ПРАВА ОРЕНДИ 
ЧИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ВИЗНАВШИ 

ЦИМ ВІДПОВІДНІ ПРАВА 
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, ДЕРЖАВА 

НЕ МОЖЕ ВИМАГАТИ ВІД 
ДОБРОПОРЯДНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА 

ЗДІЙСНЮВАТИ НОВУ РЕЄСТРАЦІЮ 
І ТИМ БІЛЬШЕ НЕСТИ НОВІ ФІНАНСОВІ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИТРАТИ
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містить чіткої та однозначної забо-
рони реєструвати в Державному ре-
єстрі прав права оренди третіх осіб 
на підставі новоукладених договорів 
у тому випадку, коли договір оренди 
був зареєстрований до 01.01.2013 р. 
на цю земельну ділянку. 

За наведених суперечностей зако-
нодавства твердження про те, що пра-
ва оренди за договорами, що укладе-
ні й зареєстровані до 01.01.2013 р., 
визнаються, не виглядає таким уже 
однозначним. Більше того, наявні 
суперечності підвищують ризик не-
добросовісних дій певних осіб з метою 
заволодіння земельними ділянками. 

Разом з тим, зміст закону має по-
лягати в чіткому та однозначному ви-
знанні прав, що виникли на підста-
ві зареєстрованих раніше договорів 
оренди землі. 

А яка ситуація з правами власнос-
ті на нерухоме майно?  

Ситуація з реєстрацією прав влас-
ності дещо відрізняється і є більш ви-
значеною. Документи, що видані до 
01.01.203 р., яким визнається право 
власності на нерухоме майно, визна-
ються. Однак внесення такої інфор-
мації до Державного реєстру прав на 
нерухоме майно автоматично не здій-
снюється. Існує два шляхи внесення 
такої інформації до Державного реє-
стру прав: при укладенні нотаріально 
посвідчуваного правочину або за іні-
ціативи власника шляхом звернення 

до державного реєстратора. 
У обох випадках фінансові витра-

ти несе власник. При укладенні уго-
ди у нотаріуса, попри організаційні 
клопоти, фінансові витрати на саму 
угоду, власник буде сплачувати ви-
трати, пов’язані із входженням нота-
ріуса до реєстру, за перевірку такого 
об’єкта за реєстрами, за видачу від-
повідного витягу. 

Якщо реєстрацію права власнос-
ті здійснює державний реєстратор, 

власнику слід оплатити витрати на 
одержання витягу з Державного ре-
єстру прав. Окремі колеги справед-
ливо називають такі дії «повторною 
реєстрацією», і з ними не можна не 
погодитися. 

На мою думку, це не є справед-
ливо, оскільки власника фактично 
зобов’язано нести фінансові й органі-
заційні витрати для того, щоб підтвер-
дити гарантовані державою права. 

Більше того, для бізнесу це не зо-
всім зручно: якщо підприємство 
продає нерухомість або продає свій 
земельний банк через продаж корпо-
ративних прав орендаря, покупець та-
ких прав цілком резонно вимагатиме 
надання інформації, яка підтверджує 
те, що права на нерухомість зареєстро-
вані належним чином відповідно до 
вимог діючого на момент продажу за-
конодавства. Для цього власнику пе-
ред продажем слід провести повторну 
реєстрацію своїх прав. Інакше після 
купівлі таких прав новому інвестору 
буде необхідно здійснити все самому 
з ризиком не завершити такий про-
цес, з огляду на відсутність інформа-
ції про історію господарства, відсут-
ність місцевих контактів тощо. 

За таких умов Україна втрачає ін-
вестиційну привабливість в аграрній 
та інших сферах і збільшує затрати 
на бізнес. 

 Що Ви рекомендуєте орендарям 
та представникам аграрного бізнесу 
у такому випадку? 

Як практикуючий юрист і як той, 
хто дбає про інтереси своїх клієнтів 
та виключення ними ризиків, я пови-
нен порадити провести due diligence 
оформлення прав на нерухоме май-
но. З метою убезпечення ризиків слід 
наново оформити свої права і здій-
снити заходи нової реєстрації прав, 
пройшовши всі визначені законодав-
ством процедури. 

Однак вважаю, що держава не по-
винна створювати такі умови для за-
конослухняних громадян, як це має 
місце на сьогодні. Це неправильно, з 
огляду на нормальні відносини між 
державою та її громадянами. Одно-
го разу зареєструвавши права оренди 
чи права власності та визнавши цим 
відповідні права на нерухоме майно, 
держава не може вимагати від добро-
порядних суб’єктів права здійснюва-
ти нову реєстрацію і тим більше не-
сти нові фінансові та організаційні 
витрати щодо цього. 

 Від кого залежать зміни у земель-
ному законодавстві та створення пози-
тивного бізнес-клімату – від політичної 
волі чи від ситуативних обставин серед 
народних депутатів?

Народні депутати, чиновники та 
судді є значною мірою відображенням 
усіх своїх виборців. У кожному з нас 
десь глибоко є частина від того полі-
тика, який нам дуже не подобається. 
Серед політиків, до речі, достатньо і 
юристів, зокрема таких, які займа-
лися юридичною практикою і мають 
гучні вчені звання та високі наукові 
ступені, які пройшли певний життє-
вий і професійний шлях. Про них на-
вряд чи скажеш, що вони зовсім не 
мають прихильників та послідовни-
ків. Однак при цьому багато хто з них 
за свої дії не отримує жодної серйоз-
ної публічної критики, незважаючи 
на проведення цілої низки реформ у 

«СУДДЯ, ЧИНОВНИК ТА ДЕПУТАТ 
ПЕРЕСТАЄ БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ, 
ЯКЩО ЙОМУ НЕ СТАВЛЯТЬ ПИТАНЬ 

ЩОДО ЙОГО ОБІЦЯНОК ТА 
СПРАВЖНІХ НАМІРІВ; СУДДЯ, 
ЧИНОВНИК ТА ДЕПУТАТ СТАЄ 

КОРУМПОВАНИЙ, ЯКЩО ЙОГО НЕ 
ЗУПИНЯЮТЬ У ЙОГО ДІЯХ»
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правовій сфері з протилежним резуль-
татом, ніж той, що проголошувався. 
Ми дуже швидко забуваємо своїх «ге-
роїв» з числа юристів. 

Не можу не навести недавній ви-
слів одного з відомих священників: 
«Пастир може перетворитися на фа-
рисея, коли паства німа» (Фраза нале-
жить Любомиру Гузару. – Прим. ред.). 
Суддя, чиновник та депутат перестає 
бути відповідальним, якщо йому не 
ставлять питань щодо його обіцянок 
та справжніх намірів; суддя, чинов-
ник та депутат стає корумпований, 
якщо його не зупиняють у його діях. 

Що робити в такій ситуації? Я ду-
маю, помиляється той, хто живе очі-
куваннями та думає, що щось змі-
ниться на краще саме собою. Якщо 
хочеш щось отримати, треба доклас-
ти до цього зусилля, бодай мінімум. 
Наскільки докладеш зусилля, настіль-
ки й отримаєш результат. Було б до-
бре, якби кожен визначив для себе те, 
чим він найбільше невдоволений у 
суспільних справах, і через свою про-
фесію, громадську чи іншу діяльність 
намагався б щось змінити. Наприклад, 
якби кожен із юристів визначив 1–2 
проблеми законодавства та присвя-
тив бодай годину на місяць такому 
питанню, позитивних змін у законо-
давстві було б більше. Розраховува-
ти на депутатів та чиновників не вар-
то, хоча це не означає, що від них не 
треба вимагати виконання відповід-
них обов’язків. 

 Чи не допомагають корумпова-
ним чиновникам адвокати, особливо 
ті, які практикують земельне право?  

Так, земельна сфера є однією з най-
корумпованіших у державі. Заперечу-
вати це важко. Разом з тим, корупція 
стосується всіх сфер діяльності в Укра-
їні. Я впевнений, що ті, хто поклада-
ються суто на корупційні заробітки з 
влади чи при владі, віддають перева-
гу дуже короткостроковим інтересам 
і, зрештою, програють. 

Наприклад, якщо взяти райони Ки-
ївської області, то багато з тих, хто за-
ймав посади районного рівня у сфері 
земельних ресурсів, нині є засудже-
ними, підсудними, перебувають під 
слідством або у розшуку. У одному 
з найпрестижніших районів Києва 
чи не кожен з колишніх начальників 
обов’язково має один з таких статусів. 
Свого часу вони також вірили, що їх не 
будуть притягати до відповідальності 
і що корупція ефективна для вирішен-
ня їхніх майнових питань. Так само є 
й адвокати, які погоріли на хабарах 
чи на посередництві в хабарництві. 

У роботі будь-якого юриста ледь 
не щодня виникає дилема: зберегти 
свою професійну та людську гідність, 
але при цьому втратити якусь части-
ну можливого заробітку, або на пев-
ний час забути про високі матерії та 
заробити трохи грошей. Але є й тре-
тій шлях: заробляти і при цьому збе-
регти власну гідність. 

Серед адвокатів є такі, що пряму-
ють третім шляхом? 

Так, звісно. Є адвокати і навіть юри-
дичні фірми, які віддають перевагу та-
кому підходу. Їхні рецепти успіху, як 
на мене, по-перше, у нішевій прак-
тиці, у тому числі в тій, яка по своїй 
суті є малокорумпованою або цілком 
не корумпованою; по-друге, у висо-
кому професіоналізмі. Однак є такі 
колеги, що поєднують високий про-
фесіоналізм з корупційним компонен-
том. На жаль, на сьогодні перша кате-
горія не бере на себе ініціативу. Про 
це свідчить хоча б те, що об’єднання 
адвокатів, об’єднання юристів, ліде-
ри юридичного ринку наразі не ви-
ходять з реальними пропозиціями, 
спрямованими на подолання коруп-
ції в країні та у своїй професії зокре-
ма. Проте я сподіваюся, що ситуація 
незабаром зміниться. 

 Очевидно, причина відсутності та-
ких ініціатив у тому, що вони не відчу-
вають підтримки в такому підході біз-
нес-середовища, юристів, суспільства в 
цілому, відтак діють за принципом «се-
ред вовків жити – по-вовчому вити»?  

Так, від юристів та бізнесу часто 
можна почути такий аргумент. Мені 
це прислів’я не дуже подобається. Вов-
ки – сміливі тварини, але у природ-
ному середовищі вони не є всевлад-
ними. Можна не бути вовком і при 
цьому не бути їхньою жертвою, є ба-
гато інших тварин.

Серед колег ця тема активно обго-
ворюється, часто можна почути ви-
правдання, що змушені йти назустріч 
потребам клієнтів, які прагнуть на-
самперед результату, а не затяжних 
судових та інших баталій з невідо-
мим результатом. У такому випадку 

наводиться аргумент: корупція в цьо-
му розумінні є дійсно ефективною, 
оскільки, хоч і з певними затратами, 
але швидко вирішує проблему бізнесу. 

Часто складається ситуація, коли 
навіть добросовісний бізнес змушений 
у разі небезпеки діяти за футбольним 
принципом «не забиваєш ти – заби-
вають тобі» та починати корупційні 
дії раніше за своїх опонентів. Причи-
на в тому, що відсутня довіра до пра-
восуддя та до правоохоронної систе-
ми. Однак такі дії породжують новий 
виток корупції. 

Якщо ж говорити про роль юрис-
тів за такої ситуації, то їх професійна 
й соціальна відповідальність у тому, 

що вони не повинні потакати коруп-
ції, особливо тоді, коли питання з та-
кою ж ефективністю можна виріши-
ти правовим шляхом, застосовуючи 
професіоналізм, знання, досвід і здо-
рову творчість. Не варто відразу шу-
кати «виходи» там, де можна подати 
професійно складену заяву, скаргу чи 
сформувати свою стратегію в такий 
законний спосіб, коли в судді чи пра-
воохоронця не буде іншого вибору, як 
тільки діяти законно і відповідно до 
інтересів клієнта. У нашій практиці 
ми не раз зустрічалися колегами, які 
використовували саме такий підхід.

 Антикорупційне законодавство, 
на Вашу думку, нівелює корупційні ри-
зики у сфері обігу земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення?

Земельне законодавство у багатьох 
випадках стимулює корупцію. Наведу 
приклад однієї з наших колег, яка в со-
ціальній мережі оприлюднила свій до-
від: для оформлення прав на земельну 
ділянку вже за нової системи реєстра-
ції прав їй довелося оформити понад 
45 документів, окремі з них потребу-
вали не одного підпису. Хіба за таких 
умов можна говорити про антикоруп-
ційну стратегію законодавства, про 
спрощення в оформленні докумен-
тів? За таких умов немає сенсу оскар-
жувати відмову в підписанні кожного 
з документів. Швидкість оформлен-
ня документів є великою перевагою,
і правило «час – це гроші» у такому ви-
падку працює на користь чиновника. 
Маючи час на оформлення докумен-
та, він може використати його на на-
дання послуги певній особі. 

Перебуваючи в Канаді на стажу-
ванні, я бачив роботу спеціальної ко-
місії у складі парламенту, яка мала на 
меті лише підготовку пропозицій до 
діючого законодавства з метою усу-
нення адміністративних перешкод 
для розвитку бізнесу. Дуже розум-
ний підхід. Нам варто використати 
такий досвід. В Україні законодавець 
не завжди зважає на антикорупцій-
ну експертизу проектів норматив-
них актів, а часто вона взагалі не 
проводиться.

 Якою буде ціна на землю після за-
провадження ринку землі, як гадаєте? 

Ціна на землю, безумовно підви-
щиться. На ціну впливатиме багато 
факторів. Разом з тим, слід зважа-
ти й на те, що на ціну землі впливає 
наявність правових гарантій. Так, 
якщо правова система гарантува-
тиме непорушність права власності 
на земельну ділянку та не міститиме 
юридичних, корупційних, адміністра-
тивних ризиків, виключатиме свавіл-
ля чиновників та судів, виключить ри-
зик втрати майна через злочинні дії 
недобросовісних осіб, то в такому ви-
падку ціна на землю неодмінно зрос-
те. З цього слідує простий висновок: 
правова система має економічну 
ціну. Чим краща правова система, 

тим більше інвестицій в економіку 
буде залучено, тим більше податків 
надійде до бюджету. 

 На Вашу думку, чи варто практику-
ючому юристу приділяти час на науко-
ву роботу та викладання? Чи не вини-
кає в такому випадку відчуття даремно 
витраченого часу?  

Наукова та викладацька робота не 
є високооплачуваною, і не лише в на-
шій країні. Однак ті, хто погоджують-
ся на неї, про це знають. Вони йдуть 
за іншим. Для мене це час, витраче-
ний із задоволенням, а отже, не є ви-
траченим дарма. Мені подобається 
робота в Інституті держави і права та 
викладання для студентів НаУКМА. В 
обох випадках є певне відчуття при-
четності до чогось високого, щось схо-
же на те, яке було в день, коли я став 
студентом-юристом: я часто відчуваю 
певну магію перед порогами началь-
них та наукових закладів. У Інституті 
держави і права мені особливо подо-
бається робота в складі Ради науко-
во-правових експертиз, де ми готуємо 
висновки щодо наукового тлумачен-
ня конкретних практичних ситуацій. 
Це робота, яка потребує поєднання те-
оретичних знань та практичного до-
свіду. Нашими послугами користу-
ються як представники бізнесу, так і 
державних органів. Крім того, Інсти-
тут дає мені можливість спілкування 
з багатьма колегами з різних галузей 
права, справжніми інтелектуалами і 
знавцями своєї справи. Таких людей 
важко зустріти в іншому колі, за ін-
ших обставин можна й не мати на-
годи почути їх думку щодо багатьох 
цікавих тем. 

У роботі зі студентами реалізується 
інша потреба, яка, як мені здається, є 
в будь-якого фахівця, що набув певний 
досвід у професії: потреба поділитися 
знаннями і узагальнити та система-
тизувати власний досвід. Приємний 
також і формат лекційного спілкуван-
ня: ти говориш, і всі тебе слухають. 
Звичайно, я жартую. Мені можна на 
лекціях ставити питання та вислов-
лювати власну думку.

 Які Ваші плани на майбутнє? 
Плани продовжувати і розвивати 

юридичну практику. Більше приділя-
ти уваги юридичному менеджменту. 
Мені цікаво особисто брати участь у 
розгляді конкретних складних справ, 
вникати в деталі, самому та спільно з 
колегами розбиратися в ситуаціях. Я 
витрачаю на це більшість свого робо-
чого часу, але знаю, що цікавіші і ще 
складніші доручення клієнтів можна 
вести, підвищивши рівень менедж-
менту і приділяючи цьому більше часу. 
Цим я і збираюся займатися спільно 
зі своїми партнерами, працівниками 
та колегами. Для цього на сьогодні 
створені хороші передумови: наяв-
на кваліфікована й досвідчена коман-
да фахівців і достатньо напрацювань 
та бажання продовжувати роботу.  

«НІХТО НЕ ОСПОРЮЄ ТЕ, ЩО РИНОК 
ЗЕМЛІ НАДАСТЬ НОВІ ФІНАНСОВІ 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ 
КОШТІВ У АГРАРНУ СФЕРУ 

ВНАСЛІДОК БІЛЬШ ШИРОКОГО 
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