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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Луспеника Дмитра Дмитровича 
критеріям доброчесності та професійної етики  

 

Проаналізувавши інформацію про Луспеника Дмитра Дмитровича (далі -        
Кандидат), який є суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду          
цивільних і кримінальних справ, Громадська рада доброчесності виявила дані, які          
дають підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності         
та професійної етики. 

1. Кандидату належить квартира, набута ним у дарунок від матері. Цю квартиру він             
отримав як суддя Верховного Суду України, а потім її приватизувала мати Кандидата,            
оскільки власне право на приватизацію було ним використано до того (у Харкові в 90-х              
роках). Після приватизації квартири мати через нетривалий проміжок часу (період з           
11.02.2009 до 29.05.2009 ) подарувала квартиру Кандидату. Про обставини набуття          
права власності на дане майно Кандидат повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію          
суддів у відповідь на питання Національного агентства з питань запобігання корупції           
при проведенні перевірки під час конкурсу до Верховного Суду (Додаток 1). 

Водночас, відповідно до частини 5 статті 5 Закону України “Про приватизацію           
державного житлового фонду” кожний громадянин України має право приватизувати         
займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з            
частковою доплатою один раз. Фактично, Кандидат використав право матері на          
приватизацію житла для набуття квартири у свою власність.  

Даними діями Кандидатом не було порушено законодавство. Однак, враховуючи його          
власні пояснення, отримання квартири “як суддя Верховного Суду України” може          
свідчити про використання службового становища з метою покращення свого         
майнового стану, що безумовно свідчить про невідповідність Кандидата принципам         
доброчесності та професійної етики: 
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п. 4.9.Бангалорських принципів поведінки суддів - Суддя не має права           
використовувати чи дозволяти використовувати авторитет власної посади для        
досягнення особистих інтересів судді, членів його сім’ї чи інших осіб. Суддя не            
повинен діяти чи дозволяти іншим діяти у такий спосіб, щоб можна було зробити             
висновок, що будь-хто неналежно впливає на здійснення суддею його повноважень. 

 
Водночас цей висновок можна доповнити додатковою інформацією щодо        
Кандидата. 
 

На адресу Громадської ради доброчесності надійшли повідомлення від громадян, які          
стверджують про ймовірне порушення Кандидатом норм законодавства України та         
міжнародних стандартів під час розгляду судових справ(додатки 2-6). Громадська рада          
доброчесносі не вдається до аналізу судових справ Кандидата, проте вважаємо          
необхідним звернути на них увагу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. 
 
Наявні повідомлення можуть свідчити про невідповдність Кандидата наступним        
положенням Бангалорських принципів поведінки суддів: 
3.1. Суддя демонструє поведінку, бездоганну навіть з точки зору стороннього          
спостерігача; 
4.1. Суддя дотримується етичних норм, не допускаючи прояву некоректної поведінки          
при здійсненні будь-якої діяльності, що пов’язана з його посадою. 

4.2. Постійна увага з боку суспільства покладає на суддю обов’язок прийняти ряд            
обмежень, і, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці обов’язки могли б            
здатися обтяжливими, суддя приймає їх добровільно та охоче. Поведінка судді має           
відповідати високому статусу його посади. 

Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради         
доброчесності за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим          
рішенням змінити або скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 
 
Додатки: 
Додаток 1 пояснення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

Додаток 2-6 Копії повідомлень на портал Громадської ради доброчесності 
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