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УДК 347.962 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1206225 І.В. ЮРЕВИЧ,  доцент кафедри організації судових і правоохоронних органів  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; GSCID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHuijHMAAAAJ  Л.Е. МХІТАРЯН,  студентка Інституту підготовки кадрів для органів юстиції  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СУДІ: АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСАДИ ТА ЕТИЧНІ АСПЕКТИ I.V. YUREVICH,  Ass. Professor, Chair of Organization of Judicial and Law-Enforcement Bodies Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; GSCID: https://scholar.google.com.ua/citations?user=vHuijHMAAAAJ  L.E. MKHITARYAN,  Student, Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine SETTLEMENT OF THE CONFLICT OF INTERESTS IN COURT:  ANTI-CORRUPTION PRINCIPLES AND ETHICAL ASPECTS  У міжнародно визнаних Бангалорських прин-ципах поведінки суддів проголошено, що довіра громадськості до судової системи, до морально-го авторитету та чесності судової влади займає першочергове місце в сучасному демократич-ному суспільстві [1]. Однією з найбільш гострих проблем судового управління, невирішеність якої підриває довіру суспільства до судів, нега-тивно впливає на ефективність та результатив-ність діяльності останніх, стає потенційним джерелом корупційних дій, є конфлікт інтересів. Виявлення механізмів запобігання конфлікту інтересів у суді є актуальною міждисциплінар-ною проблемою.  Конфлікт інтересів під час здійснення право-суддя може виникнути безпосередньо під час здійснення повноважень суддею і призвести до порушення принципів незалежності і неупере-дженості судової влади, справедливого судово-го розгляду, об’єктивності у прийнятті рішень. Також у діяльності інших працівників суду, які можуть намагатися вплинути на процес розгля-ду справ суддями, просувати чи рекомендувати для працевлаштування до суду своїх близьких родичів в обхід установлених процедур, з на-данням необґрунтованих переваг тощо. Усвідо-

млення вагомості зазначеної проблеми та мак-симальне її врегулювання шляхом поєднання антикорупційних засад та етичних засобів пос-тає одним із напрямків її вирішення. Проблеми антикорупційних стандартів, суд-дівської етики та уникнення конфлікту інтересів були предметом численних наукових дослі-джень та публікацій представників різних галу-зей правової науки, зокрема, на рівні дисертації це є роботи Л. Аркуши, А. Гайдука, М. Мельни-ка, О. Терещука, Є. Невмержицького тощо. Та-кож вивчали дану проблематику В. Борисов,  Ю. Баулін, С. Іваницький, Л. Москвич, О. Овча-ренко, М. Хавронюк та інші вчені. Зважуючи на наявні прогалини в дослідженнях означених вче-них, метою статті є визначення основних спосо-бів та форм здійснення порушення принципу конфлікту інтересів, контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конф-лікту інтересів у діяльності суддів, а також основ-них заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів з метою відновлення та зміц-нення довіри суспільства до судової системи, підвищення рівня дотримання етичних стандар-тів в поведінці суддів та запобігання та врегулю-вання конфлікту інтересів в діяльності суддів.  
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За даними соціологічних досліджень, зокрема «Барометра Світової Корупції» (Global Corruption Barometer) від Transparency International та Gallup International Association, найкорумповані-шою сферою українці вважають судову владу (66 відсотків). Подібні результати продемонстрували підсумки дослідження, проведеного Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова: судову владу украї-нці вважають найбільш корумпованою сферою, а 47 відсотків опитуваних вважають, що у судовій владі корупцією охоплено все. За даними Світо-вого Індексу Правосуддя (World Justice Project – Rule of Law Index), Україна у сфері «відсутність корупції» в судовій системі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих країн. Відповідно до Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 роки» одним з заходів запобігання корупції у судовій системі повинно бути врегулю-вання питань конфлікту інтересів у діяльності представників судової влади [2].  Для комплексного дослідження конфлікту ін-тересів у суді, на нашу думку, першочергово необхідно визначити поняття конфлікту інте-ресів, і, зокрема, інтересу у загальнотеоретич-ному розумінні. Відповідно до соціологічного підходу, інтерес – це активна скерованість лю-дини на різноманітні об’єкти, засвоєння яких оцінюється нею як благо. Інтерес є реальною причиною діяльності соціальних суб’єктів, спря-мованою на задоволення певних потреб та мо-тивів особистостей і соціальних груп. Специфіка інтересів визначається, насамперед, станови-щем і роллю цих суб’єктів у системі суспільних відносин, оскільки відомо, що суспільство – це соціальний організм, який складається із сукуп-ності відносин, взаємодіючих суб’єктів, які мають свої інтереси, що можуть не збігатися один з одним [3, c.12]. Саме тому у процесі функціо-нування державної влади (і судової у тому чи-слі) виникають найрізноманітніші «конфлікти інтересів» – між приватними та суспільно-пра-вовими інтересами, обов’язками, службовими повноваженнями, особистими та груповими, груповими та державними, міжособистими ін-тересами тощо. Та на теренах державно-управ-лінських розвідок при вживанні терміну «конф-лікт інтересів» мають на увазі саме перший його вид – конфлікт між приватними інтересами та суспільно-правовими інтересами, обов’язками, службовими повноваженнями. Це вказує на йо-го визначальну роль у діяльності органів дер-жавної влади [4, c.108].  

Антикорупційне законодавство закріплює на-ступні види конфлікту інтересів: реальний, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень службовою особою, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень, та потенційний, що лише може вплинути на об’єктивність чи неупе-редженість прийняття службовою особою рі-шень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання своїх повноважень (ст.1 Закону України «Про запобігання корупції») [5]. У Законі України «Про судоустрій та статус суддів» про конфлікт інтересів згадується лише в аспекті підстав дисциплінарної відповідальності суддів, серед яких – неповідомлення або несвоєчасне повідомлення суддею Ради суддів України про реальний чи потенційний конфлікт інтересів, а також у контексті відповідного повноваження Ради суддів України з розгляду зазначеного пи-тання та його врегулювання, здійснення конт-ролю в цій сфері (пп.6–10 ст.133) [6].  Що стосується інших працівників суду: секре-тарів судового засідання, судових розпорядни-ків, працівників архіву та інших, на яких дія За-кону України «Про судоустрій і статус суддів» не поширюється, то питання конфлікту інтересів цього кола службовців необхідно вирішувати відповідно до законодавства про державну слу-жбу. Закон України «Про державну службу» та-кож, на нашу думку, не надто досконало врегу-льовує питання конфлікту інтересів державних службовців, оскільки про нього йдеться лише у п.10 ст.8 цього Закону, який закріплює обов’язок державного службовця запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів під час проходження державної служби.  Отже, проведений аналіз дає підстави стве-рджувати, що зокрема питання конфлікту інте-ресів регулюється нормами антикорупційного законодавства, визначаючи понятійний апарат, встановлюючи заходи врегулювання конфлікту інтересів та уповноважених суб’єктів [7].  З іншої сторони, конфлікт інтересів за своєю природою і змістом є більшою мірою мораль-ною колізією державних інтересів та особистих інтересів особи, що займає відповідну посаду. На практиці дуже часто виникає вельми спокус-лива для державного службовця (судді чи іншого працівника суду) ситуація, в якій його особисті та громадські інтереси перетинаються. Більше то-го, реалізація публічного інтересу «на свою ко-ристь», за своїм розсудом вимальовує для нього чималу матеріальну, політичну чи іншу вигоду [8, c.88]. Тому в суспільній свідомості 
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реалізація особистих (приватних) інтересів пуб-лічними службовцями вважається такою, що не лише призводить до корупції, але й порушує загальноприйняті моральні норми, а тому вини-кає потреба законодавчого закріплення етичних засад діяльності публічних службовців і щодо питання врегулювання конфлікту інтересів у тому числі. При цьому необхідним є одночасне за-провадження відповідних механізмів недопу-щення реалізації таких інтересів публічними службовцями з використанням службових повно-важень, а також заходів юридичної відповідаль-ності за порушення етичних засад публічної служ-би [3, c.15–16]. Підтвердженням зазначеної тези є досвід європейських національних програм за-побігання конфлікту інтересів, який запровадив два підходи до його врегулювання: програми за-побігання конфлікту інтересів є або частиною стратегії запобігання та протидії корупції, або складником стратегії гарантування та підви-щення етичних стандартів професійної поведін-ки в державному секторі [9, c.183]. Саме тому, на нашу думку, обов’язковим є й аналіз етичних аспектів вирішення питання конфлікту інтересів.  Якщо звернутися до Кодексу суддівської ети-ки, затвердженого Рішенням ХІ з’їзду суддів України 22.02.2013 року, то прямого посилання на конфлікт інтересів ми не знайдемо, і лише у ст.ст.18, 19 цього документа згадується про приватні інтереси судді. Зокрема, зазначається, що суддя повинен бути обізнаним про свої май-нові інтереси та вживати заходів для того, щоб бути обізнаним про майнові інтереси членів своєї сім’ї. Суддя повинен враховувати, що сі-мейні, соціальні взаємовідносини чи будь-які інші стосунки та втручання з боку органів дер-жавної влади не мають впливати на поведінку судді чи ухвалення судових рішень [10]. Однак, на нашу думку, такі етичні засади, є достатньо обмеженими, а саме лише врахування майно-вих та інших особистих інтересів є недостатньо дієвим механізмом реального запобігання кон-флікту інтересів. Слід зазначити, що Проектом Кодексу першочергово питанню конфлікту інте-ресів була присвячена ст.9, в якій зазначалося, що суддя не має права використовувати свій статус, авторитет судді, службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою отриман-ня неправомірної вигоди або у зв’язку з прийн-яттям обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе чи інших осіб. Суддя не повинен допускати використання авторитету його посади іншими особами для досягнення особистих інтересів. Суддя може приймати дарунки, які відповідають 

загальновизнаним уявленням про гостинність та пожертви з обмеженнями, встановленими зако-нами України. Суддя зобов’язаний бути обізнаним про свої матеріальні інтереси та вживати розумних за-ходів для одержання інформації про майно і джерела його походження, фінансовий стан та матеріальні інтереси членів своєї родини. Суд-дя зобов’язаний щороку у визначений законом термін подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фі-нансового характеру за минулий рік. Вважаємо, що ця норма є досконалішою за своєю констру-кцією, оскільки закріплює не лише обов’язок обі-знаності особистих інтересів, а також недопус-тимості вчинення будь-яких дій з метою їх задоволення, заборону вчинення будь-яких дій з метою отримання дарунків чи неправомірної вигоди [11]. На окремий аналіз заслуговують Правила поведінки працівника суду, затверджені Рішен-ням Ради суддів України від 06.02.2009 року № 33, оскільки саме цим актом питання конфлі-кту інтересів працівників суду врегульовано ду-же ретельно: як надано нормативне визначення конфлікту інтересів та приватних інтересів, так і передбачено заходи щодо його попередження. Однак не позбавлені Правила й певних недолі-ків. Так, наприклад, визначення конфлікту інте-ресів надане у п.3.9.1 (Конфлікт інтересів – про-тиріччя між приватними інтересами публічного службовця та його службовими обов’язками, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій в процесі його службової діяльності) [12] тотожне поняттю по-тенційного конфлікту інтересів, що закріплене у Законі України «Про запобігання корупції», ігно-руючи випадки реального конфлікту інтересу. Пунктом 3.9.3 Правил закріплено, що працівник суду задля попередження конфлікту інтересів зобов’язаний: 1) уникати будь-яких ситуацій, що можуть спричинити конфлікт інтересів; 2) вда-ватися до дій, які можуть бути сприятливими для будь-якої зі сторін у справі або адвокатів, що беруть участь у процесі; 3) не використову-вати службове становище для отримання осо-бистої вигоди або у приватних інтересах інших осіб [12]. Логічним продовженням зазначеної норми, на нашу думку, повинна бути норма про врегулювання конфлікту інтересів, у випадку коли попередити його виявилося неможливим, наприклад шляхом повідомлення про наявний конфлікт інтересів голові суду або керівнику 
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апарату суду, які повинні оцінити рівень конфлі-кту і вжити належних заходів для нейтралізації ситуації. Отже, нами було встановлено, що відповідно до досвіду європейських країн, на рівні націона-льного законодавства України питання регулю-вання конфлікту інтересів у суді здійснюється на рівні антикорупційного законодавства, законо-давства про державну службу, про судоустрій і статус суддів, а також нормами актів етичної по-ведінки. На підставі аналізу зазначеного законо-давства можна стверджувати, що найбільш пов-но питання конфлікту інтересів як суддів, так й інших працівників суду, врегульовано на рівні антикорупційних засад. У свою чергу, Закони «Про судоустрій і статус суддів» і «Про держа-вну службу» лише опосередковано згадують про конфлікт інтересів в нормах, що мають бланкет-ний характер. На нашу думку, такий стан право-вого регулювання не передбачає специфіки са-ме судової діяльності, що можна вважати суттєвим недоліком. Також треба підкреслити, що конфлікт інтересів є категорією етичною, так само як і корупційно-правовою, а тому його вре-гулювання повинно здійснювати й шляхом ети-
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коррупционных действий. Исследовано понятие конфликта интересов, в частности, интереса в общетеоретическом смысле, анализируется действующее законодательство на предмет регулирования конфликта интересов как судей, так и других работников суда, останавливается внимание на антикоррупционных началах. Определены причины возникновения конфликта интересов в суде. Ключевые слова: суд, судебная власть, судебная система, конфликт интересов, судебная реформа, антикорруп-ционные стандарты, этика судей *** Yurevich I.V., Mkhitaryan L.E. Settlement of the Conflict of Interests in Court: Anti-Corruption Princi-ples and Ethical Aspects In the article it is pointed out that conflict of interests is one of the most acute problems of the judicial administration, which negatively affects the efficiency and effectiveness of judicial activity, and it becomes a potential source of corruption. It is emphasized that detection of mechanisms for preventing conflicts of interest in court is an actual interdisciplinary problem. In the article it is dealt with the concept of conflict of interest, including interest in general theoretical understanding, it is analyzed current legislation for regulating conflicts of interest of both judges and other court staff, and it is stopped atten-tion to anti-corruption principles. On the basis of European experience and national legislation it is stated that the regulation of conflict of interest in the trial carried out at anti-corruption legislation, legislation on public service, the judicial system and status of judges and acts norms of ethical behavior. The most complete question of conflict of interests of both judges and other court employees is regulated at the level of anti-corruption principles. It is noted that anti-corruption legislation establishes the following conflict of interest: real, influencing objectivity or impartiality of the decision by an official or committing or non committing acts dur-ing the execution of these powers, and the potential that can only affect the objectivity or the impartiality of the decision-making by the official, or the commission or non-commissioning of actions while exercising his powers. There are determined the causes of conflicts of interest in court. Along with other causes of a conflict of interest in the court these are called: lack of rational personnel policy, ineffective organization of labor lawyers, low wages, high importance of the imperfection of the regulatory legal regulation of the issue, as well as low moral and ethical component in the judiciary. The lack of unity and completeness in addressing the issue of conflict of interests in court, in turn, complicates the practical prevention of corruption in the administration of justice, and as a result slows restore public confidence in the justice. Key words: court, judicial power, judicial system, conflict of interest, judicial reform, anti-corruption standards, ethics of judges     




