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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Тимченка Геннадія Петровича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про наукового співробітника Інституту держави і права         
ім. В.М. Корецького НАН України Тимченка Геннадія Петровича (далі – Кандидат),           
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про           
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Кандидат на посаду судді допустив академічну недоброчесність, наприклад, від          
свого імені використав результати чужої наукової чи творчої праці. 
(підпункт 4.4 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Кандидат є автором одноосібної монографії ’’Принципи цивільної юрисдикції: теорія,         
історія, перспективи розвитку’’, а також розділу V “Деякі проблеми доступності           
правосуддя у цивільному судочинстві” у колективної монографії “Еволюція цивільного         
законодавства України: проблеми теорії і практики”. Є підстави вважати, що в цих            
роботах Кандидат допустив академічну недоброчесність, запозичивши значну частину        
тексту з праць інших науковців без відповідних посилань на них. 
 
Ці праці Кандидата дослідив В.В. Комаров - український вчений-правник, професор,          
академік Національної академії правових наук України, проректор з        
навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава       
Мудрого, присвятивши їм аж дві публікації: Комаров В. Цивільний процес мовою           
псевдонауки. Рецензія на монографію Г.П. Тимченка «Принципи цивільної юрисдикції:         
теорія, історія, перспективи розвитку» // Юридичний вісник України. 2007. №27;          
Комаров В. Цивільний процес мовою псевдонауки: частина друга // Юридичний вісник           
України. 2008. №12. У статті “Цивільний процес мовою псевдонауки: частина друга”           
Комаров В.В. вказав таке: 
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“При вивченні розділу п’ятого [розділу V “Деякі проблеми доступності правосуддя у           
цивільному судочинстві” у колективної монографії “Еволюція цивільного       
законодавства України: проблеми теорії і практики”, автором якої зазначений         
Кандидат] у мене виникло враження, що я це вже читав, і майже сто відсотків              
тексту у роботу Тимченка Г.П перекочували з робіт інших авторів. Дочитавши розділ            
п’ятий до кінця, я переконався, що в цілому – робота чистий плагіат і вона може               
слугувати чудовою ілюстрацією того типу псевдонаукової літератури, яка        
розрахована зовсім на невимогливого і довірливого читача. Крім того, застосувавши          
математичні методи виявлення обсягу плагіату, я встановив, що в цілому обсяг           
роботи становить 82772 символів, а власне «доробок» Г.П. Тимченка складає 10387.           
Це, зрозуміло для всіх, означає, що обсяг плагіату становить приблизно 87,45 %. Вся             
робота, її безпосередній зміст майже повністю будується в основному на          
запозиченнях з наукових робіт російських вчених без будь-яких посилань на те (И.А.            
Приходьмо. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе:        
основне проблемы. – СПб: Издательский Дом С.-Петерб. гос. Ун-та, Издательство          
юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. – 672 с.; Сидоренко В.М.           
Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в гражданском и          
арбитражном процессе: Дисс. канд.юрид.наук: 12.00.15. – Екатеринбург, 2002. – 220          
с.). Так, сторінки 299-309, 311-316, 321-331, 335-338 доробку Г.П.Тимченка не містять           
жодної власної думки автора й повністю відтворюють інформацію, викладену у          
вищезазначених та інших джерелах, про які піде мова. Підрозділ 5.1 розділу п’ятого            
має назву «Історія розвитку доступності правосуддя у цивільному процесуальному         
праві». І ньому майже повністю (за винятком 18 рядків, викладених на стор. 298)             
запозичені без посилання тексти вище зазначених праць І.А. Приходька та В.М.           
Сидоренка”. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення з боку             
Кандидата.  
 
1. Відповідно до декларацій за 2015 і 2017 роки Кандидат 31.07.2008 набув у власність              
легковий автомобіль AUDI A8 2008 р.в., вартість на дату набуття 741 540 грн. 
 
11.12.2013 Кандидат набув у власність легковий автомобіль Mercedes-Benz Модель: S          
450 4 MATIC 2007 р.в., вартість на дату набуття 324 000 грн.  
 
11.12.2013 дружина Кандидата - Тимченко Юлія Олександрівна набула у власність          
легковий автомобіль Mercedes-Benz A180 2013 р.в., вартість на дату набуття 368 500            
грн. 
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Згідно з анкетою кандидата на посаду судді (дата надання анкети - 22.08.2018),            
Кандидат з 2003 року працює в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН              
України (на посадах старшого, провідного наукового співробітника), дружина        
Кандидата є домогосподаркою. 
 
У декларації за 2015 рік задекларовано загальний дохід сім’ї – 70 588 грн, у декларації               
2017 рік - 135 995 грн. Відповідно до даних досьє, загальний дохід сім’ї Кандидата за               
останні 5 років склав  562 429 грн.  
 
Враховуючи наведене існує обгрунтований сумнів у фінансовій спроможності сім’ї         
Кандидата придбати зазначене майно, сумарна вартість на дату набуття у власність,           
складала  1 434 040 грн. 
  
2. Відповідно до декларації за 2015 рік, дружина Кандидата - Тимченко Юлія            
Олександрівна в 2015 році мала готівкові кошти в сумі 12 000 євро. В анкеті Кандидат               
вказав, що дружина є домогосподаркою. Джерела зазначених заощаджень дружини         
Кандидата невідомі. 
 
3. Згідно з інформацією з податкових органів, що міститься в досьє, в 2017 році              
Кандидат отримав дохід у сумі 1 892 грн. як заробітну плату від Київського            
національного університету імені Тараса Шевченка. Проте в декларацію за 2017 рік           
зазначений дохід не внесено. 
 
4. У п. 16 підрозділу 1.1 розділу 1 анкети Кандидат не вказав останнє місце роботи               
своєї дружини - Тимченко Юлії Олександрівни та свого тестя - Дмитрієва Олександра            
Михайловича. 
 
Громадська рада доброчесності не зверталась до Кандидата за поясненнями у зв'язку з            
тим, що Кандидат не надав свої контакти для комунікації.  
  

Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

03.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 11-ма голосами з 20          
голосів членів Ради. 3 голоси - за надання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів             
України інформації. 
 
У голосуванні взяли участь 14 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Жернаков Михайло 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Моторевська Євгенія 
8) Савчук Андрій 
9) Смалюк Роман 
10) Стригун Дмитро 
11) Соколенко Наталія 
12) Чижик Галина 
13) Шепель Тарас 
14) Яким'як Олег 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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