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• Пані Наталіє, що спонукало Вас 
залишити юридичний бізнес?

– Я хочу зробити уточнення, що 
я припинила свої стосунки з ЮФ 
«Салком», Віце-президентом та 
старшим партнером якої я була. Але 
для мене поняття юридичний біз-
нес є дещо ширшим за партнерство 
в юридичній фірмі. Життя кожної 
людини складається з певних ета-
пів. Їх кількість і тривалість зале-
жать від багатьох чинників. У 90-сті 
роки я прийняла запрошення своїх 
друзів і колег та з головою зану-
рилася в юридичну практику. На 
той час я вже була доктором юри-
дичних наук і займала посаду заві-
дувача кафедри цивільного права 
Київського національного універ-
ситету ім. Т.Шевченка. Хочу відзна-
чити, що для мене робота в при-
ватному юридичному бізнесі була 
цікавою з точки зору поєднання 
моїх наукових поглядів і суто прак-
тичної діяльності. Справа в тому, 
що на той час ми дуже добре роз-
биралися в теоретичних юридич-
них конструкціях, але для нас, як і 
для суспільства в цілому, було абсо-
лютно новим явищем їх пристосу-
вання до ринкових потреб.

Прийнявши пропозицію стати 
партнером ЮФ «Салком», я не 
залишила посаду завідувача кафе-
дри та обіймала її ще 7 років, пара-
лельно займаючись юридичною 
практикою. Згодом я була виму-
шена певною мірою змінити свій 
статус в університеті, тому що юри-
дичний бізнес вимагав більшої 
уваги та часу. Тому я відмовилась 
від посади завкафедри і стала орди-
нарним професором, який читає 
лекції. Тобто був такий період, коли 
я відійшла від юридичної науки в 
її повному розумінні та зайнялася 
ще й юридичним бізнесом. Поєд-

нання викладацької роботи з без-
посередньою практикою давало 
можливість застосовувати свій 
практичний досвід у викладацькій 
діяльності.

Хочу відзначити, що за останні 
20 років юридичний бізнес в Укра-
їні став дуже індустріальним. Тобто 
він перетворився на самостійну 
сферу юридичної діяльності. Якщо 
на початку моєї кар’єри юридич-
ний бізнес можна було без будь-
яких проблем поєднувати з викла-
дацькою роботою, то сьогодні це 
вже доволі складно. Справа в тому, 
що організація юридичного бізнесу, 
потреби клієнтів, якість юридичних 
послуг вимагають постійної уваги. 
Тому настав час, коли треба було 
вирішувати: залишати юридичну 
науку чи юридичну практику.

Для мене юридичний бізнес – це 
не просто робота з клієнтом. Насам-
перед, це партнерські стосунки у 
великій юридичній фірмі, в якій 
працює 50 юристів та ще й допо-
міжний персонал. Тобто на сьогодні 
юридичний бізнес – це самостійна 
сфера діяльності. І для того, щоб 
повноцінно працювати партнером 
юридичної фірми, треба належати 
цій справі до кінця. З іншого боку, 
сьогодні викладацька робота та 
юридична наука потребують також 
більшої віддачі. Для того, щоб напи-
сати хорошу статтю, треба жити 
нею певний період часу. Так само, 
щоб зробити експертний висновок 
відповідного проекту закону, необ-
хідно для цього виділити час, якого 
немає. Коли я для себе почала вирі-
шувати цю дилему, то вибрала те, 
чому присвятила своє професійне 
життя.

Свого часу, коли я визначала 
для себе майбутній вид юридичної 
діяльності, то обрала викладацьку 
діяльність. Я завжди мріяла стати 
викладачем університету. Цього 
досягти було не легко, але я це зро-

била. Тепер я повертаюсь до того, 
чому належить моє серце.
• Одночасно з Вами зі складу ЮФ 
«Салком» вийшли ще два парт-
нери. Це пов’язані рішення?

– Юридичний бізнес – доволі 
складне суспільне явище. З одного 
боку, він є значною мірою інди-
відуалізованим, зорієнтованим 
на повну особистість, з іншого – 
командним.

Можливо, моє рішення змі-
нити статус підштовхнуло й інших 
переглянути свої позиції. Молоді 
талановиті юристи, які вже мають 
неабиякий професійний досвід, 
хочуть більшої самостійності у при-
йнятті рішень, відчувають здат-
ність нести відповідальність. Абсо-
лютно логічно: адже діти повинні 
йти далі своїх батьків, учні мають 
перевершити досягнення вчите-
лів... Так було і так, мабуть, буде. 
Завдання старшого покоління – під-
тримувати цей еволюційний про-
цес. Може тому я ніколи не відмов-
лялася від викладацької роботи, що 

люблю працювати з молоддю. Мені 
дуже приємно, коли я зустрічаю 
своїх колишніх студентів і чую від 
них щирі слова вдячності. Розумію, 
що вони адресовані не тільки мені, 
а в цілому тим, хто їх навчав профе-
сії, – але все одно приємно. 

Створення нових юридичних 
фірм, трансформація діючих – це 
нормальний процес, який відобра-
жає динаміку нашого життя.

Я вірю в потенціал своїх моло-
дих колег.
• На сьогодні ведеться активне 
обговорення питання, якою 
повинна бути вітчизняна адвока-
тура. Що Ви думаєте про її розви-
ток?

– Справа в тому, що дискусії з 
приводу місця адвокатури у право-
вій інфраструктурі нашої держави 
точаться дуже давно. При цьому з 
моменту прийняттям Закону «Про 
адвокатуру» минуло не так багато. 
Хочу сказати, що на сьогодні нам 
не вдалося уніфікувати чи універ-
салізувати підходи до вирішення 
питання про те, якою має бути 
сучасна адвокатура в українському 
суспільстві. Однак я переконана, що 
прийняття Закону «Про судо устрій 
і статус суддів», який дав початок 
судовій реформі в Україні, підштов-
хне до проведення реформи адво-
катури в нашій державі. Про це 
говорять багато науковців, адже 
реформована судова система не 
може існувати без реформованої 
адвокатури та прокуратури.

Коли ми говоримо про інсти-
тут адвокатури, то тут зустріча-
ються вкрай різні підходи до його 
реформування. Ще з радянських 
часі в Україні працювали класичні 
адвокати, які надавали адвокатські 
послуги, перш за все, громадянам в 
процесі здійснення кримінального 
чи цивільного судочинства. Інколи 

вони надавали послуги юридич-
ним особам, але при цьому такі 
юридичні особи не сприймались як 
повноцінні клієнти.

Коли в історії України розпо-
чався перехідний період і відбу-
лися ринкові зміни, то з’явилося 
так зване бізнес-середовище або 
суб’єкти підприємницької діяль-
ності. Це призвело до реаніма-
ції свободи договору, збільшення 
обсягу зовнішньоекономічних опе-
рацій, зміни організаційної струк-
тури, тобто все те, що ми бачимо 
сьогодні. Зазначені процеси потре-
бували юридичного супроводу. 
Таким чином в Україні з’явились 
юридичні фірми. Спочатку ніхто 
не знав, що таке юридична фірма. 
Проте на певному етапі відбулося 
зіткнення адвокатури і тих, хто 
надавав юридичні послуги пред-
ставникам підприємницького 
середовища. Усі зрозуміли, що й ті, 
хто надають послуги суб’єктам під-
приємницької діяльності, також є 
адвокатами. На них поширюється 
Закон «Про адвокатуру», але їх вва-
жали бізнес-адвокатами, бо вони 
не займались кримінальними спра-
вами, а виключно цивільними. 
Мені видається, що тут є проблема.

Інша проблема міститься в 
питанні, що таке сьогоднішня адво-
катура? Вона є суб’єктом підпри-
ємницької діяльності чи суб’єктом, 
діяльність якого пов’язана з надан-
ням правової допомоги?

Також на сьогодні немає одно-
стайної думки стосовно того, якою 
має бути організаційна структура 
адвокатських об’єднань. При цьому 
до зазначеного питання навіть під-
ходи застосовуються абсолютно 
різні.

Іншим питанням є сфера 
надання юридичних послуг. 
Мається на увазі, чи можуть про-
фесійні юристи, скажімо, викла-
дачі університету, які не є адвока-
тами, надавати юридичні послуги. 
На це питання свого часу дав відпо-
відь Конституційний Суд, коли ска-
зав, що кожен може бути представ-
ником у суді, якщо в нього є фахова 
освіта. Чи правильним є таке 
рішення Конституційного Суду? Це 
дуже дискусійне питання, оскільки 
все ж таки не можна так розширю-
вати межі. На мою думку, людина, 
яка працює в судовому процесі як 
представник, повинна мати не про-
сто уявлення про те, як це робиться. 
Вона ще повинна мати певні спеці-
альні знання, пов’язані з органі-
зацією відповідного судочинства, 
поведінки в суді, тобто особа пови-
нна мати статус адвоката.

Як бачимо, питання про те, 
якою має бути адвокатура, дуже 

дискусійне. Я вважаю, що ми 
пішли не зовсім вірним шляхом. 
Це полягає в тому, що все ж таки 
було б доцільно не просто вили-
вати на шпальти юридичної преси 
цю дискусію, викидати дуже різні 
та суперечливі, інколи досить емо-
ційні висловлювання, а перш за 
все, організувати наукову конфе-
ренцію з питань адвокатури. У нас 
існує спеціалізований науковий 
заклад Академія адвокатури Укра-
їни, Союз адвокатів України, Союз 
юристів України, Асоціація правни-
ків України, науковці, які перейма-
ються питанням адвокатури і які 
можуть прийняти консолідоване 
рішення. Треба поставити питання 
і обговорити їх на належному рівні, 
не кидаючись один на одного. Мені 
видається, що все ж таки необхідно 
припинити пристрасті та виявити 
питання, які треба вирішити, і на 
основі ґрунтовного наукового ана-
лізу дати відповіді на поставлені 
запитання. На мою думку, саме за 
таких умов адвокатура може стати 
важливою складовою громадян-
ського суспільства.
• Влітку цього року був прийня-
тий Закон «Про судоустрій і ста-
тус суддів». Ви входили до складу 
робочої групи з підготовки цього 
закону. Як Ви бачите хід судової 
реформи в Україні?

– В Україні судову реформу про-
водили 20 років. Було декілька кон-
цепцій, які розроблялися різними 
фахівцями. Існували різні бачення 
та законопроекти. Для того, щоб 
в Україні все ж відбулась судова 
реформа, потрібна була неабияка 
політична воля в державі. І вона 
все ж з’явилася. Я пам’ятаю, що 
перше засідання Робочої групи з 
питань судової реформи відбулося 
у березні цього року, а вже в липні 
Закон «Про судоустрій і статус суд-
дів» прийняли. Хочу відзначити, що 
над цим законом всі працювали 
дуже потужно у тому числі й ті, хто 
залишився за сценою. Кожен з чле-
нів Робочої групи міг висловитися 
і її робота йшла дуже динамічно. 
Щотижнево всі збиралися висло-
вити свою точку зору і в результаті 
був підготовлений відповідний про-
ект закону.

Хочу відзначити, що якщо б 
не було політичної волі, то судо-
вої реформи можна було б чекати 
ще 20 років. Сьогодні сам підхід до 
визначення шляхів розвитку сис-
теми правосуддя є неоднознач-
ним. Хтось це сприймає, а хтось не 
сприймає категорично, посилаю-
чись на Венеціанську комісію.

Мені дуже імпонує пропозиція 
Президента України, висловлена на 
завершальному засіданні Робочої 

«Для мене поняття юридичний 
бізнес є дещо ширшим 
за партнерство в юридичній фірмі»

Наталія КУЗНЄЦОВА
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групи з питань судової реформи. 
Глава держави сказав не розпус-
кати робочу групу, а через рік 
зібратися і подивитися, як працює 
судова реформа в Україні. Незва-
жаючи на те, що я була більш при-
четна до цього процесу розробки 
закону, хочу сказати, що я його 
читала декілька разів і питань в 
мене не зменшилося. Тобто є такі 
положення, які потребують доопра-
цювання, роз’яснення, уточнення, 
тлумачення… Деякі положення 
потребують погодження, тому 
що вони не зв’язані одне з одним. 
Проте все це робочі моменти. Чим 
швидше ми їх обговоримо і зна-
йдемо загальний знаменник, тим 
краще буде працювати судова сис-
тема.

Більше того, я хочу сказати, 
що цей закон, який прийнято на 
нинішньому етапі, ставить дуже 
багато завдань для правової спіль-
ноти нашої держави. Насамперед, 
необхідно знайти баланс функцій 
окремих ланок судової системи. 
Сьогодні є певний дисбаланс між 
Верховним Судом, функції якого 
є практично не визначеними, і 
вищими спеціалізованими судами. 
Необхідно створити Верховний 
Суд нової формації, такий, що 
буде займатися судовою політи-
кою в найкращому розумінні цього 
слова. Тобто відпрацюванням пра-
вової позиції.
• Ви маєте на увазі узагальнення 
практики?

– Йдеться не лише про узагаль-
нення практики. Ви розумієте, що 
узагальнення практики – це час-
тина напрацювання правових 
позицій. Проте на цей процес треба 
дивитися глибше. Узагальнення 
практики – це зібрання всіх справ, 
які розглядаються судом і надання 
відповіді на те, хто ближче стоїть до 
істини в пошуку вірної відповіді. А 

відпрацювання правової позиції – 
це створення моделі застосування 
законодавства судовими органами.

Верховний Суд повинен усві-
домити свою нову роль. Я на сьо-
годні ще не бачу, як буде працю-
вати Вищий спеціалізований суд 
з питань цивільного і криміналь-
ного судочинства, але по роботі 
вищих адміністративного і госпо-
дарського судів вже видно, що є 
справи, які має розглядати Верхо-
вний Суд і висловити свою пози-
цію, яка буде остаточною. А далі її 
треба провести по всій судовій вер-
тикалі, щоб в першій інстанції вже 
приймали виважене рішення.

Мені подобається Закон «Про 
судоустрій і статус суддів» в тому 
сенсі, що він приділяє належну 
увагу добору суддівських кадрів. З 
цього треба починати. Усі кинулись 
до того, як організована судова сис-
тема, а нікого не хвилювало, хто 
приходить в цю систему, і як забез-
печується професійний рівень 
судді, його стабільна професійна 
підготовка впродовж виконання 
суддівських повноважень. Зако-
нодавство постійно змінюється і 
суддя повинен в консолідованому 
вигляді отримувати інформацію 
про такі зміни. Система підтримки 
професійного рівня судді також є 
дуже важлива. Певні натяки на неї 
закладені в Законі «Про судоустрій і 
статус суддів». На мою думку, добір 
суддівських кадрів має бути про-
зорим і складним. У суд повинні 
потрапляти не просто. Мені подо-
бається те, що ми почали руха-
тися в цьому питанні. Ми повинні 
бути більш послідовними і не боя-
тися робити сміливих кроків. Але 
ці кроки треба відстежувати і якщо 
вони зроблені не вірно, то не боя-
тися визнавати свої помилки.
• Чи повинні ми, на Вашу думку, 
враховувати висновки Венеціан-

ської комісії стосовно вітчизня-
них законів?

– Розумієте, якщо ми хочемо, 
щоб нас сприймали у європей-
ському співтоваристві як активних 
учасників цієї спільноти, то ми без-
умовно повинні враховувати думку 
європейських інституцій. Ми є чле-
нами Венеціанської комісії. Якщо 
рішення Венеціанської комісії не 
будуть враховуватись, то у нас 
повинна бути аргументація наших 
вчинків. Ми маємо враховувати 
висновки Венеціанської комісії, але 
якщо у нас є своя точка зору, і вона 
є вірною, то ми маємо вести дипло-
матичну роботу і доводити комісії 
своє бачення. Не можна кидатися 
рішеннями.
• Якою Ви бачите роль юридич-
ної науки у розвитку суспільних 
процесів в Україні?

– Мені здається, що коли ми 
говоримо про інноваційні процеси 
в розвитку нашого суспільства і 
роль інновацій, то вони повною 
мірою стосуються і правових інно-
вацій. Те, що сьогодні відбувається 
з адвокатурою та з судовою систе-
мою України певною мірою свід-

чить про те, що юридична наука 
не доопрацювала. Ми ці питання 
залишили десь поза своєю увагою. 
Тобто ми займалися чимось іншим. 
Я не можу сказати, що це провина 
лише юридичної науки, але юри-
дично виважені та обґрунтовані 
пропозиції повинні бути. Мені 
видається, що сьогодні у нас нема 
жодної наукової інституції, яка б 
переймалася проблемами судоу-
строю або судового права, адвока-
тури чи прокуратури. Немає таких 
наукових установ. Національна 
академія правових наук України 
намагається встановити інститут 
дослідження проблем злочинності, 
які стоять ближче до прокуратури. 
З питань адвокатури такого немає. 
Навчальні заклади існують, а нау-
кові центри, чи хоча б якісь лабо-
раторії, які б цим займалися і виро-
бляли наукову продукцію, відсутні. 
Мені здається, що зараз науці треба 
повернутися обличчям до потреб 
практики. Перш за все, нас до цього 
спонукає прийнятий Закон «Про 
судоустрій і статус суддів» тому, що 
це на сьогодні відпрацювання пра-
вових позицій. Це завдання як і для 
самої судової системи, яка повинна 
виносити відповідні рішення, так і 
для юридичної науки, яка готувала 
ці позиції, та яка повинна дати ана-
літичний виклад як краще засто-
совувати ту чи іншу статтю відпо-
відного кодексу. Наука повинна 
працювати на замовлення прак-
тики. У цьому я бачу її доленосне 
завдання. І думаю, що Національна 
академія правових наук України на 
це зараз орієнтується. У вересні ми 
провели загальні збори та говорили 

про те, що нас чекає в найближчому 
майбутньому. Хочу відзначити, що 
всі шість відділень цього закладу 
говорять про те, що є наміри ущіль-
нити зв’язки з практичними уста-
новами. Проблем дуже багато, але 
ті, які піднімаються суспільством, 
треба ставити в ранг пріоритет-
них і вирішувати першочергово. 
Мені видається, що в цьому поля-
гає роль юридичної науки на сучас-
ному етапі.
• Що Ви плануєте для себе в най-
ближчий час і на перспективу?

– Сьогодні мені здається, що 
саме прийшов час узагальнити свій 
практичний досвід.

Хочу відзначити, що я на сьо-
годні є академіком Національної 
академії правових наук України і 
академіком-секретарем відділення 
цивільно-правових наук у цьому 
закладі. До складу відділення 
входить 14 академіків і членів-
кореспондентів, якими треба опі-
куватися. Усі вони з різних нау-
кових установ різних регіонів. У 
нас є хороші плани активізувати 
роботу свого відділення, скажімо, 
написати академічний курс при-
ватного права. Разом з цим, в моїх 
планах є підготовка коментаря до 
Цивільного кодексу України укра-
їнською та російською мовами. 
Думаю це буде важливим кроком, 
оскільки східні і південні регіони 
України вимагають розуміння спе-
цифічної юридичної термінології 
в тому числі й російською мовою. 
Ми не можемо обмежувати людей. 
Більше того, до нас сьогодні зверта-
ються російські колеги і запитують, 
чи є у нас коментар Цивільного 
кодексу України російською мовою. 
На жаль, немає, але думаю, що 
скоро з’явиться. Як член науково-
консультативної ради Вищого гос-
подарського суду України і Верхо-
вного Суду України, я маю намір 
більш активно взятися за цю роботу 
та бути корисною судовій системі. 
У нас є наміри посилити роботу з 
тренінгу помічників суддів і надати 
поточну консультативну допомогу 
суддям в опануванні нового зако-
нодавства. Мабуть, в межах Наці-
ональної академії правових наук 
України ми створимо Центр дослі-
дження наукових проблем право-
суддя. Зараз ми активно співпра-
цюємо з Міністерством юстиції 

України зі створення Центру пра-
вового забезпечення нотаріаль-
ної діяльності. Тобто дуже багато 
питань, які виходять з проблем 
практики.

Хочу також відзначити, що на 
сьогодні я є арбітром міжнародного 
комерційного арбітражу при ТПП 
Російської Федерації. Я вже брала 
участь в якості арбітра у розгляді 
спорів, пов’язаних із застосуван-
ням українського права. Також нео-
дноразово брала участь як експерт 
в процесах міжнародних комер-
ційних арбітражів Стокгольма, 
Лондона та Нью-Йорка, і давала 
свої висновки щодо застосування 
українського права як експерт. Ця 
робота має локальний характер, 
тобто не вимагає суцільного відво-
лікання. 

Тут мова йде про конкретну 
справу, конкретний висновок, виді-
ляється необхідний час. Для такої 
роботи вимагається дуже високий 
рівень кваліфікації. Зазвичай цим 
займаються наукові співробітники, 
доктори наук, професори. Це цікава 
робота. Вона також даватиме мож-
ливість практикувати, але вже не з 
таким ступенем інтенсивності, як 
партнерство в юридичній фірмі. 
Як бачите, планів дуже багато, і всі 
вони потребують часу та інтелекту-
альних зусиль.

Я зараз дистанціююсь від співп-
раці з конкретними юридичними 
фірмами. Єдине, що я дала згоду 
бути науковим радником нової 
юридичної фірми «АНТІКА». Але 
тут у мене є своє бачення. Я хочу 
допомогти молодим юристам 
стати на ноги. Крім цього, я готова 
буду співпрацювати з іншими юри-
дичними фірмами як незалеж-
ний експерт. І перш за все, буду 
рада співпрацювати з ЮФ «Сал-
ком». Припинення наших стосун-
ків з цією фірмою відбувається в 
цивілізованому вигляді, і це абсо-
лютно не впливає на наші особисті 
стосунки з моїми колегами, які там 
залишилися працювати. Ми з ними 
не просто працювали 17 років, а 
ще й вчилися разом. Ми дружимо 
сім’ями і це більше ніж бізнес. Але 
на певному етапі треба зачинити за 
собою двері і створити більш ком-
фортні умови життя. Я думаю, в 
першу чергу як жінка, я маю на це 
право.
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НОМЕРАХ
Артур НОНКО
Керуючий 
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Цивільного кодексу України, модельного 
цивільного кодексу для країн СНД, участь у справі 
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