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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Апеляційного суду Одеської області 
Джулая Олександра Борисовича  

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 “Дотримання етичних норм”. 

1. В декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або         
місцевого самоврядування, за 2015 рік суддя вказав, що з 17.01.2012 на праві            
користування (“інше право користування”) володіє автомобілем. Право       
користування цим автомобілем не було зазначено у паперових деклараціях         
судді за 2012 та 2013 роки. Окрім того, безоплатне користування автомобілем є            
подарунком у розумінні Закону України "Про запобігання корупції" (абз. 10 ч. 1            
ст. 1). Право суддів на одержання подарунків обмежене статтею 22 Закону           
України “Про запобігання корупції”. Безоплатне користування автомобілем       
може також розглядатися як дохід фізичної особи-користувача у вигляді         
додаткового блага у розумінні Податкового кодексу України. У досьє судді          
Джулая О.Б. відсутні дані, які б свідчили про оподаткування ним цього доходу. 

2. Суддя у 2008 році набув два об'єкти нерухомого майна на підставі рішень суду,             
реквізити судових справ: справа № 2-7573/08, 27.11.2008 – квартира в м. Одеса,            
справа № 2-6258/2008, 12.08.2008 – будинок в м. Одеса. У Єдиному державному            
реєстрі судових рішень тексти цих рішень відсутні. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя має бути обізнаний про           
свої особисті та матеріальні інтереси конфіденційного характеру та має вживати          
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розумні заходи з метою отримання інформації про матеріальні інтереси членів своєї           
родини (п. 4.7). 

Викладене з очевидністю свідчить про недотримання суддею вказаних принципів. 

За критерієм “Компетентність та старанність”. 

16.07.2009 суддя Джулай О.Б. прийняв постанову про залишення апеляційної скарги          
без задоволення, а постанови судді Приморського районного суду м. Одеса – без змін у              
справі про адміністративне правопорушення за ст. 185-1 Кодексу України про          
адміністративні правопорушення “Порушення порядку організації і проведення зборів,        
мітингів, вуличних походів і демонстрацій”. Суддя визнав правомірним застосування         
суддею суду першої інстанції Указу Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988           
№9306-ХІ. У постанові суддя зазначив, зокрема, що “Європейська Конвенція з прав           
людини і Конституція України, передбачають і гарантують громадянам право на          
мирні зібрання, а Указ Президії Верховної Ради СРСР від 28.07.1988 року № 9306-ХІ не              
суперечить їм, а лише регламентує порядок реалізації цього права”. 

Проте, в подальшому, 11.04.2013 Європейський суд з прав людини у рішенні у справі             
“Вєрєнцов проти України” зазначив, що вищевказаний Указ є несумісним з самою           
суттю свободи зібрань, що гарантується Конституцією України, а отже не може бути            
застосований. Можна також врахувати, що згаданий Указ був визнаний у          
встановленому порядку неконституційним відповідно до рішення Конституційного       
Суду України від 08.09.2016 № 6-рп/2018, як такий що суперечить Конституції України            
та не може застосовуватися на території України. 

Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя вживає розумні заходи          
для збереження та розширення своїх знань, удосконалення практичного досвіду та          
особистих якостей, необхідних для належного виконання ним своїх обовязків,         
використовуючи для цих цілей засоби навчання та інші можливості, що в умовах            
судового контролю мають бути доступні для суддів (п. 6.3). 

Викладене з очевидністю свідчить про недотримання суддею вказаних принципів. 

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. Така поведінка судді підриває         
упевненість громадян у справедливості судової системи. 

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) 
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ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
 
 

6 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами           
з 17 голосів членів Ради. 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


