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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду  
Дадим Юлії Миколаївни 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  

Критеріями доброчесності та професійної етики є цінності, відображені у         
Бангалорських принципах поведінки суддів, на основі яких було розроблено Кодекс          
суддівської етики. Проаналізувавши інформацію про суддю, Громадська рада        
доброчесності виявила факти, які свідчать про недотримання суддею цих цінностей. 
  

За критерієм “Чесність і непідкупність”. 

1. У декларації доброчесності за 2015 рік суддя підтвердила, що не ухвалювала           
рішення, передбачені ст. 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової           
влади в Україні». Проте, ухвалою від 26.12.2013 у справі № 804/16020/13-а           
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд (до складу колегії       
входила суддя) залишив без змін постанову Дніпропетровського окружного        
адміністративного суду від 27.11.2013 про заборону проводити мирні зібрання         
27.11.2013.  

2. 21.03.2013 суддя у складі колегії суддів прийняла 381 судове рішення. Водночас           
у цей день о 17:28 суддя перетнула кордон в пункті перетину «Гоптівка». Проте             
відстань від м. Дніпро до м. Гоптівка становить 254 км. Тобто, суддя фактично             
за півдня розглянула 381 справу. 

3. Згідно з даними досьє (с. 22) суддя в період з 29.04.2014 по 30.04.2014             
перебувала у відпустці. Проте, 29.04.2014 вона прийняла судове рішення у          
справі № 808/5902/13-а. 
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4. Згідно з даними досьє (с. 31) суддя 16.01.2015 проходила навчання у           
Національній школі суддів України в м. Київ. Проте, в цей день вона ухвалила             
одне судове рішення (у справі № 804/16807/14). 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що дії та поведінка судді повинні           
підтримувати впевненість громадськості у чесності й непідкупності судових органів         
(п.3.2).  

За критерієм “Дотримання етичних норм”. 

 

1. У деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2012-2015 роки суддя не декларувала майнові права на жодні житлові об’єкти            
на території України. 

2. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015-2016 роки суддя зазначила, що її         
зареєстроване місце проживання не збігається з фактичним місцем проживання.         
Обидва місця знаходяться в м. Дніпро, проте суддя декларує лише один           
житловий об’єкт в м. Дніпро. 

3. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015 рік суддя задекларувала майнові права НА          
житловий будинок у м. Дніпро площею 97, 9 кв. м (право виникло з 07.07.2012)              
та земельну ділянку в м. Дніпро площею 1000 кв. м (право виникло з             
29.12.2012). Проте, в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання          
фінансового характеру за 2012-2015 роки суддя ці майнові права не          
декларувала. 

4. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2013 рік суддя задекларувала право власності свого чоловіка на житловий           
будинок. Площа будинку не вказана, але зазначено, що чоловіку належить ¼           
частка. Проте, в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання          
фінансового характеру за 2014-2015 роки суддя задекларувала це право у          
розмірі 1/3 (40 кв. м). У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій            
держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік суддя зазначила, що          
вказаний житловий будинок знаходиться в Молдові, чоловіку належить 30%         
(право виникло з 24.09.2005), а загальна площа даного будинку становить 216,4           
кв. м. Тобто, чоловіку належить 64, 92 кв. м, а не 40 кв. м, як неодноразово                
декларувала суддя. 

5. У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015 рік суддя задекларувала набуття права         
власності на автомобіль Toyota Camry 2008 року випуску за 139 480 грн           
04.04.2015 (в доларовому еквіваленті, станом на дату придбання – близько 5 900           



доларів США). Проте, навіть зараз вартість автомобіля такої марки і такого року            
випуску становить від 11 999 до 14 500 доларів. 

6. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2014 рік суддя задекларувала набуття чоловіком права власності на          
автомобіль Lexus RX 330 2005 року випуску (згідно з декларацією особи,           
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,        
за 2015 рік – придбаний за 320 000 грн). Проте, в жодній декларації суддя не              
задекларувала доходи чоловіка. 

Суддя повинен бути поінформованим про власні економічні інтереси як приватної          
особи або опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоб бути           
поінформованим про економічні інтереси членів своєї сім’ї (п. 4.7 Бангалорських          
принципів). 

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і прикладом чесності. Така поведінка судді підриває упевненість громадян          
у справедливості судової влади. Суддя не усвідомлює, що перебуває під постійним та            
пильним контролем громадськості і такий контроль є необхідним. 

На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність Дадим Юлії Миколаївни критеріям доброчесності та професійної        
етики. 

  

Координатор 

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 

 

 

 

  



 
  

ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
  

6 квітня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з            
17  голосів членів Ради. 
  
  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 


