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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді  
Харківського апеляційного адміністративного суду 

Бартош Надії Станіславівни 
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 “Незалежність”.  

Згідно з даними досьє, син судді, Бартош Руслан Григорович, після березня 2014 року             
щонайменше 20 разів перетинав державний кордон України з Російською Федерацією          
через  пункт пропуску “Гоптівка” . 

За критерієм “Чесність і непідкупність”.  

1. У деклараціях родинних зв’язків, поданих за 2011-2015 та 2012-2016 роки,          
суддя не вказала рідну сестру, Топоркову Любов Станіславівну, яка є          
начальницею відділу планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та       
звітності в апараті Харківського окружного адміністративного суду та займає         
цю посаду щонайменше з 2015 року.  

Відповідно до пункту “г” ч. 2 ст. 61 закону України “Про судоустрій і статус              
суддів” посада сестри (працівниця апарату суду) судді входить до переліку          
посад, які потрібно декларувати.  

Крім того, у декларації доброчесності, поданій у 2016 та 2017 роках, суддя            
підтвердила, що нею було вчасно подано декларацію родинних зв’язків та          
вказано у ній достовірні відомості. 
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Викладене свідчить, що суддя вказувала неправдиву інформацію в декларації         
родинних зв’язків та декларації доброчесності.  

2. За інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень суддя та її син,            
Бартош Руслан Григорович, є співвідповідачами у справі №641/4566/16-ц за         
позовом Онопченко Тетяни Миколаївни (далі також Позивачка) про        
встановлення нікчемності правочинів, застосування наслідків недійсності      
нікчемних правочинів шляхом визнання права власності на майно в порядку          
спадкування за законом. Наразі справа перебуває в провадженні Апеляційного         
суду Харківської області.  

Позивачка просить суд визнати нікчемними правочини, вчинені її покійним         
дядьком, Минком Леонідом Івановичем, а саме:  

1) договір дарування 16/100 часток будинка у м. Харків загальною площею 76,8           
кв.м із надвірними спорудами Бартош Надії Станіславівні від 01.04.2008; 

2) договір дарування квартири у м. Харків загальною площею 59,5 кв. м Бартошу            
Руслану Григоровичу від 07.05.2016. 

Примітно, що у справі фігурує прізвище приватного нотаріуса Харківського         
міського нотаріального округу Харківської області Дахно О. А., яка         
посвідчувала договори купівлі-продажу квартир, які укладалися синами судді        
(деталі у розділі “За критерієм “Дотримання етичних норм”).  

Як видно із матеріалів справи, Минко Л. І., 01.10.1937 р.н., рішенням народного            
суду Червонозаводського району м. Харкова від 07.05.1975 у цивільній справі          
№2/3-40 за заявою заводу «Світло Шахтаря» був визнаний недієздатним. Суд          
зобов’язав орган опіки та піклування призначити йому опікуна, однак рішення          
суду так і не було виконане через допущену судом помилку у прізвищі Минка             
Л. І. Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 15.08.2016          
було виправлено описку у рішенні від 07.05.1975 року про визнання Минка Л.            
І. недієздатним та вказано “вважати правильним прізвище особи, яку визнано          
недієздатною, «Минко», а не «Минько» ( російською), як це зазначено          
помилково у рішенні суду”. Втім, 22.09.2016 Апеляційний суд Харківської         
області це рішення скасував через “неможливість дослідити оригінал паспорта         
на особу, яку визнано недієздатною”.  

12.05.2016 Минко Л. І. помер. Рішенням Комінтернівського районного суду         
м.Харкова від 13.05.2016 в рамках кримінального провадження       
№12016220540000265 від 06.02.2016 було накладено арешт на квартиру у         
м.Харків загальною площею 59,5 кв. м, яка 07.05.2016 була подарована сину           
судді, Бартошу Р. Г. Кримінальне провадження було розпочато за зверненням          
племінниці Минка Л. І. Онопченко Т. М. Згідно з текстом судового рішення у             
вересні 2015 року Онопченко Т. М. дізналася, що правовстановлюючі         
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документи на квартиру загальною площею 59,5 кв. м та ключі від неї            
знаходяться у володінні Бартоша Р. Г. Минко Л. І. перестав виходити на зв’язок             
із родичами 04.12.2015. Від сусідів Онопченко Т. М. дізналася, що 04.12.2015 її            
дядько поїхав на автомобілі «ВАЗ-21099» червоного кольору з невідомим         
чоловіком, який раніше до нього приходив на квартиру та представлявся як           
опікун. Коли 06.02.2015 мати Онопченко Т. М. зателефонувала до свого брата,           
слухавку взяв Бартош Р. Г. та повідомив, що тепер Минко Л. І. проживатиме             
разом з ним у будинку, частка із надвірними спорудами якого була подарована            
Бартош Н. С. Цей же будинок є адресою реєстрації Бартоша Р. Г. Варто             
зазначити, що Бартош Руслан Григорович 20.05.2010 отримав свідоцтво на         
право зайняття адвокатською діяльністю. Відповідно до даних Єдиного реєстру         
адвокатів України свою діяльність він здійснює саме за адресою цього будинка. 

Квартира у м. Харків загальною площею 59,5 кв. м належала Минку Л. І. на              
підставі свідоцтва про спадщину за заповітом від 10.12.1997. Однак, у          
правовстановлюючих документах на квартиру було вказане інше прізвище,        
через проблеми із транслітерацією, як уже зазначалося вище. 24.02.2016         
Комінтернівський районний суд м. Харкова задовольнив заяву Минка Л. І. та           
визнав, що правовстановлюючі документи на квартиру належать саме йому.         
Інтереси Минка Л. І. у цьому судовому процесі представляв саме Бартош Р. Г.             
(Додаток). Як з’ясувала Онопченко, у 2005 році Бартош Р. Г. допомагав її            
дядьку відчужувати квартиру, та нібито привласнив собі кошти від продажу          
квартири. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен дбати         
про те, щоб його поведінка була бездоганною з точки зору стороннього           
спостерігача (п. 3.1). Суддя не має вдаватися до обману чи шахрайства, він            
завжди має вести себе гідно та чесно, як у залі суду, так і поза нею.  

Спосіб, в який суддя набувала у власність майно, з очевидністю свідчить про            
недотримання нею цього принципу.  

За критерієм “Дотримання етичних норм”. 

1. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, поданих за 2015 та 2016 роки вказано, що судді на            
праві спільного користування з 22.09.2003 належить земельна ділянка        
загальною площею 1399 кв. м. Крім цього, з 01.04.2008 судді належить частка у             
праві власності (16%) на земельну ділянку площею 1345 кв.м. Проте, у           
деклараціях про майно,доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за         
2013 та 2014 роки вказано, що судді на праві власності/користування належить           
дві земельні ділянки загальною площею 694 та 233 кв. м відповідно.  
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Таким чином, суддя у різні роки декларувала різну площу належного їй           
нерухомого майна. 

2. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, поданих за 2015 та 2016 роки, вказано, що суддя є            
власницею 4 сараїв, 2 вбиралень, 2 льохів загальною площею 89,4 кв.м.           
Відомості про таке право власності відсутні у деклараціях про майно, доходи,           
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 та 2014 роки.  

3. У деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2013 та 2014 роки суддя вказує одні і ті ж об’єкти рухомого та нерухомого               
майна. Проте, у 2013 році декларує витрати на утримання цього майна у розмірі             
45 000 грн, а у 2014 році - 0 грн.  

4. У 2015 та 2016 роках суддя декларує гараж загальною площею 18 кв. м. та              
прибудову загальною площею 136,8 кв. м у м. Харків і вказує, що вони є              
об’єктами незавершеного будівництва. Натомість у деклараціях за 2013 та 2014          
роки суддя декларує лише гараж. 

5. Згідно з відомостями з декларації кандидата на посаду судді Бартош Руслан           
Григорович 22.05.2014 за договором купівлі-продажу набув у власність        
квартиру у м. Харків загальною площею 32,3 кв. м за 456 000 грн. Згідно з               
даними досьє його дохід у період з 2012 по 2014 роки склав лише 29 031 грн.                
Інший син судді, Бартош Артем Григорович, 17.05.2014 за договором         
купівлі-продажу набув у власність квартиру у м. Харків загальною площею 32,3           
кв. м, а 02.02.2017 - квартиру загальною площею 29,8 кв. м. Його дохід у              
2012-2016 роках склав 234 806 грн.  

Таким чином, джерела походження у синів судді коштів на придбання квартир у            
м. Харків невідомі. 
 

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  
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Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 
ПРОТОКОЛ 

електронного голосування 
рішення про затвердження висновку 

 
 

11 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами           
з 16 голосів членів Ради.  

 
Самовідвід заявив М. Жернаков. 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 


