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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Апеляційного суду Донецької області 
Лопатіної Марини Юріївни 

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”. 

За даними досьє суддя регулярно відвідує Російську Федерацію (щонайменше 18          
поїздок в період з липня 2015 року по вересень 2017 року). Одна із таких поїздок               
тривала понад 50 діб. Разом з суддею регулярні поїздки на територію РФ здійснюють             
також чоловік, син, мати, донька та зять судді. Крім того, мати судді, Дирдіна Альбіна              
Іннокентіївна, має громадянство Російської Федерації. Принаймні, на це вказують дані          
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Додаток). Під час однієї з            
поїздок її перебування на території РФ тривало 338 днів. 

Під кутом зору розсудливої людини, особа, яка обіймає посаду судді, мала би            
утриматися від таких поїздок, щоб запобігти будь-яким підозрам у тому, що така особа             
узгоджує свої дії з представниками Російської Федерації та отримує від них гарантії            
безпеки для себе і членів своєї сім’ї.  

Бангалорські принципи поведінки суддів передбачають, 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).  

 

https://grd.gov.ua/


За критерієм “Чесність і непідкупність”. 

В декларації доброчесності, поданій суддею за 2017 рік, суддя підтвердила, що нею не             
здійснювались вчинки, що можуть мати наслідком притягнення до відповідальності.         
Однак, дані з Єдиного державного реєстру судових рішень свідчать про протилежне.           
Так, на підставі постанови про накладення адміністративного стягнення у справі про           
адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху серії         
АР № 855797 від 26.10.2017 суддю було притягнуто до адміністративної          
відповідальності за ч. 5 ст. 122, ч. ст. 126 КУпАП та призначено штраф у розмірі 1020                
грн.  

Постановою Приморського районного суду м. Маріуполя від 05.12.2017 постанову про          
притягнення судді до адміністративної відповідальності було визнано незаконною і         
скасовано з підстав порушення інспектором патрульної поліції норм процесуального         
права під час складання постанови. Зокрема, суддю було ідентифіковано за          
посвідченням водія, а не за паспортом, в якому вказане інше прізвище. Крім того,             
інспектор не задовольнив клопотання судді про відкладення розгляду справи “для          
надання правової допомоги”. Рішення місцевого суду було залишене в силі судом           
апеляційної інстанції. Однак, зміст судового рішення вказує на те, що суддею було            
вказано неправдиві відомості в декларації доброчесності, оскільки у декларації йшла          
мова не про факт притягнення до відповідальності, а саме про вчинення дій, що могли              
мати наслідком притягнення до відповідальності. 

Суддя повинен дбати про те, щоб його поведінка була бездоганною з точки зору             
стороннього спостерігача (п. 3.1 Бангалорських принципів поведінки суддів). Судді         
мають повідомляти суспільству та відповідним органам правдиву інформацію про себе          
і свою діяльність. Зазначення неправдивих даних у декларації доброчесності є          
очевидним порушенням цього принципу. 

За критерієм “Дотримання етичних норм”. 

1. У декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру          
за 2013 рік суддя не вказала жодного об’єкта нерухомого майна, який належав            
би їй чи членам її сім’ї на праві власності/користування. 

2. В жодній з декларацій, поданих за 2013-2016 роки, суддя не декларує право            
чоловіка на користування/розпорядження транспортними засобами, а саме: 

- автомобілем LEXUS GX 470 ЗНГ 2006 року випуску, довіреність на          
розпорядження яким видала мати судді, Дирдіна А. І., 06.12.2014 зі строком дії            
до 06.12.2017. Відомості про право користування автомобілем відсутні у         
декларації судді про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового         
характеру за 2014 рік, а також деклараціях особи, уповноваженої на виконання           
функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 та 2016 роки; 
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- автомобілем ВАЗ 2107 2004 року випуску, довіреність на розпорядження яким          
чоловіку судді видав Балджи В. С. 09.07.2015. Відомості про цей автомобіль           
відсутні у деклараціях судді за 2015 та 2016 роки; 

- автомобілем TOYOTA CAMRY, довіреність на розпорядження яким чоловіку        
судді видав Бушнєв С. О. 17.10.2015. Відомості про цей автомобіль відсутні у            
деклараціях судді за 2015 та 2016 роки; 

- автомобілем NISSAN Teana 2005 року випуску, право користування яким         
чоловік судді має з 22.05.2016. Відомості про цей автомобіль відсутні у           
декларації судді за 2016 рік; 

- автомобілем MERCEDES-BENZ 2008 року випуску, право користування яким        
чоловік судді має з 22.05.2016. Відомості про цей автомобіль відсутні у           
декларації судді за 2016 рік; 

- автомобілем Opel Vectra 2006 року випуску, довіреність на розпорядження яким          
чоловіку судді видав Чурілов О. Ю. 16.12.2016. Відомості про цей автомобіль           
відсутні у декларації судді за 2016 рік. 

Також, відповідно до даних досьє, 19.07.2013 чоловік судді отримав право          
розпорядження туристичним судном “Прогрес” на підставі довіреності строком        
дії 3 роки, виданої Горбенком О. О. Відомості про вказане туристичне судно            
відсутні у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового          
характеру за 2013 та 2014 роки, а також декларації особи, уповноваженої на            
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. 

3. 20.01.2017 року чоловік судді набув право власності на автомобіль Opel Vectra           
2006 року випуску. Водночас, відповідно до даних досьє та декларацій судді           
дохід чоловіка за 2012-2016 роки склав лише 13 889 грн. Також у 2015-2016             
роках суддя не декларувала жодних готівкових коштів чи коштів на рахунку в            
банку у чоловіка. Джерела походження у чоловіка коштів на придбання          
автомобіля у власність невідомі.  

Бангалорські принципи поведінки суддів передбачають, 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). Викладене          
свідчить, що суддя не дотримувалась встановленого законом обов’язку правдиво         
декларувати майно. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
 
 

15 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами           
з 17 голосів членів Ради.  

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 

 


