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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді 
Апеляційного суду Донецької області Хейло Яни Валеріївни 

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 Апеляційного         
суду Донецької області Хейло Яною Валеріївною цих цінностей. 

За критерієм “Незалежність”. 
 

З відомостей, що містить досьє Судді, випливає, що з часу анексії Російською            
Федерацією Автономної Республіки Крим Суддя двічі відвідувала цю        
територію. Одна з поїздок тривала 64 дні, тож, з високою ймовірністю, Суддя            
дотримувалася окупаційних законів країни-агресора, мала гарантії безпеки від        
окупаційної влади та використовувала іноземну валюти як засіб платежу на          
території України. Крім того, анексований півострів неодноразово відвідували        
близькі особи Судді. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен не тільки не           
мати неналежних зв’язків з виконавчою та законодавчою гілками влади і не діяти під             
їхнім впливом, але й поводитися таким чином, щоб відсутність таких зв’язків і впливу             
була очевидна для стороннього спостерігача (п.1.3). 

 
За критерієм “Дотримання етичних норм”. 

 
1. Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб Російської          

Федерації (додаток 1) чоловік судді 05 листопада 2014 року став власником           
частки 25 % у статутному капіталі ТОВ «ФЕСТ ТРЕЙД», яке зареєстроване в            
анексованому Криму. Компанія була ліквідована в березні 2017 року. Однак в           
деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2016         
роки інформація про те, що чоловікові Судді належить частка у статутному           
капіталі ТОВ «ФЕСТ ТРЕЙД» відсутня. 
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2. Відповідно до даних Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку 

України чоловік Судді володіє 30 шт. простих іменних акцій ПАТ 
«Донбасенерго» (додаток_2). Однак в деклараціях особи, уповноваженої на        
виконання функцій держави за 2015-2016 роки Суддя не зазначила дану          
інформацію. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що 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). 

 
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 Хейло Яни Валеріївни критеріям доброчесності та професійної        
етики. 

Крім того, як вбачається з аналізу сторінок членів родини Судді в соціальних мережах,             
чоловік Судді регулярно розповсюджує в мережі Facebook антиукраїнських контент.         
Зокрема, наприклад, було опубліковано ролик під назвою «Бойцов Беркута таранит          
грузовик. Это метод прихода к власти нынешней хунты» та статтю під назвою 
«Заявление ООН: государства Украина нет и не было никогда» (додаток 3). 

 
Просимо Комісію надати оцінку викладеним фактам під час прийняття рішення          
щодо судді за результатами кваліфікаційного оцінювання. 
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ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
 
 
6 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 16-ма голосами 
з 17 голосів членів Ради. 
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