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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді  
Апеляційного суду Дніпропетровської області 

Мажари Світлани Борисівни  
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”. 

Суддя причетна до ухвалення рішення, яке стало предметом перегляду Європейським          
судом з прав людини у справі «Анатолій Руденко проти України» (заява №50264/08). 

Так, 16.08.2011 суддя у складі колегії Апеляційного суду Дніпропетровської області          
залишила без змін рішення про застосування до заявника примусових заходів          
медичного характеру. Судом було зазначено, що, як встановили медичні експерти,          
характер захворювання А. Руденка (далі - Заявник) був перешкодою для його участі у             
судових засіданнях. Апеляційний суд також постановив, що застосування до заявника          
обраних заходів було виправдано тим фактом, що він вчинив «суспільно небезпечний»           
злочин і страждав на психічне захворювання. 

14.09.2011 заявника було переведено з СІЗО до обласного комунального закладу          
«Гейківська психоневрологічна лікарня» у Дніпропетровській області (далі -        
Гейківська лікарня). Згодом суд першої інстанції припинив примусове лікування         
заявника за поданням лікарів, однак апеляційний суд скасував це рішення.  

Як зазначив у своєму рішенні ЄСПЛ, у цій справі відсутні ознаки того, що національні              
суди критично оцінювали висновки експертів щодо психічного стану заявника та          
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потреби у примусовому психіатричному лікуванні. Вони не вимагали жодних пояснень          
щодо того, чому ті ж риси поведінки, які заявник послідовно демонстрував,           
розцінювалися як такі, що не виявляють жодного психіатричного захворювання в          
одному випадку, та як такі, що виявляють таке захворювання, - в іншому. Насамкінець,             
суд зазначив, що, незважаючи на важливість для заявника питання, що було предметом            
спору, його особисто не заслухали і не надали можливості прокоментувати висновки           
експертів на судовому засіданні, на якому було ухвалено рішення про тримання           
заявника у психіатричному закладі 

ЄСПЛ дійшов висновку, що національні органи влади не встановили у переконливий           
спосіб та з необхідними процесуальними гарантіями від свавілля наявність стійкість          
дійсного психічного розладу, характер або ступінь якого були такими, що          
виправдовують поміщення заявника до Гейківської лікарні та його тримання там, та           
констатував порушення суддями ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та           
основоположних свобод людини. 

Разом із тим, факт причетності до розгляду справи, яка стали предметом розгляду            
ЄСПЛ,  не було відображено у декларації доброчесності судді. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що дії та поведінка судді повинні           
підтримувати впевненість громадськості у чесності й непідкупності судових органів.         
Не досить лише вершити правосуддя; потрібно, щоб його звершення було очевидним           
для загалу (п.3.2).  
 

За критерієм “Компетентність і старанність”. 

У Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься щонайменше 270 рішень,          
ухвалених за участю судді в період з 2012 року по 2018 рік, мова викладення яких –                
російська. 

Відповідно до ст. 10 Конституції України державною мовою в Україні є українська            
мова, всебічний розвиток і функціонування якої в усіх сферах суспільного життя на            
всій території України забезпечується державою. Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України             
«Про судоустрій і статус суддів» в редакціях від 07.07.2010 та 02.06.2016 судочинство і             
діловодство в судах України провадиться державною мовою. Відповідно до ст. 29           
Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження      
здійснюється державною мовою. Сторона обвинувачення, слідчий суддя та суд         
складають процесуальні документи державною мовою. Відповідно до       
Кримінально-процесуального кодексу України в редакції 1960 року з дня набрання          
чинності Законом України “Про засади державної мовної політики”, тобто з 10.08.2012,           
всі судові рішення, ухвалені за цим КПК, мали складатися державною мовою.  

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен докладати         
розумних зусиль для збереження і вдосконалення власних знань, умінь та особистих           



якостей, необхідних для належного виконання ним своїх професійних обов’язків,         
користуючись з цією метою навчальними засобами та іншими можливостями, які          
повинні бути доступними суддям за умови контролю з боку судових органів (п. 6.3).  

Компетентність вимагає від судді володіти необхідними знаннями та навиками, бути          
скурпульозним та практично підготовленим. Професійна компетентність судді має        
бути очевидною під час відправлення ним правосуддя.  

Викладене з очевидністю свідчить не лише про порушення суддею закону, але і про             
недотримання принципу компетентності. 

Громадська рада доброчесності була позбавлена можливості забезпечити судді право         
на відповідь, оскільки не отримала особистих контактних даних від судді. 

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і справедливості, прикладом чесності, стриманості, врівноваженості. Така        
поведінка судді підриває упевненість громадян у справедливості судової системи.         
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 судді критеріям доброчесності та професійної етики.  

 

 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 

 
 
 
  



 
ПРОТОКОЛ 

електронного голосування 
рішення про затвердження висновку 

 
 

09 квітня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 10-ма голосами з            
17  голосів членів Ради.  

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


