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ВИСНОВОК
про невідповідність судді Лисичанського міського суду Луганської області
Фастовця Віталія Миколайовича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про суддю Лисичанського міського суду Луганської
області суду Фастовця Віталія Миколайовича (далі – суддя), щодо якого
проводиться кваліфікаційне оцінювання, Громадська рада доброчесності виявила дані,
які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та
професійної етики.
1. Суддя у минулому допускав поведінку, яка вказує на недостатній рівень
безсторонності.
(підпункти 2.3 п. 2 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019)
02.08.2016 суддя у складі колегії суддів (Л. Грибанова, А. Березін, В. Фастовець)
ухвалив виправдувальний вирок щодо особи, обвинуваченої в умисному здійсненні
публічних закликів до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території або
державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією
України (
ст.110 ч.1 КК України), а також сприянні діяльності терористичної організації
«Луганська народна республіка» (ст.258-3 ч.1 КК України).
Суд апеляційної інстанції скасувавцей вирок, зокрема, з огляду на таке:
“суд першої інстанції неповно навів та частково викривив у вироку показання свідків
обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не зазначивши певні відомості, вказані цими
свідками, які можуть свідчити про винність ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних
правопорушень, не надав належної оцінки показанням вказаних осіб стосовно
підтвердження винуватості ОСОБА_2.
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Також суд не взяв до уваги в якості доказу, який міг істотно вплинути на його
рішення, не зазначивши при цьому жодних мотивів, висновки експертизи [...], та
зазначив, що публічні заклики "нікого не перебивати, не робити вигляд, що нічого не
знають про розпуск обласної ради" не стосується предмету доказування, а у публічних
закликах "залучити всіх мешканців міста до захисту города, нашої землі міської та
нашого дому" ОСОБА_2 не обвинувачується. При цьому не дав оцінки іншим
висловлюванням ОСОБА_2 вказаних у висновку експерта, чим істотно порушив вимоги
кримінального процесуального закону”.
Громадська рада доброчесності не вважає, що саме по собі виправдання особи у
вчинені злочину хоч якимось чином може свідчити про недоброчесність судді.
Навпаки - у разі недоведення стороною обвинувачення винуватості особи у вчиненні
злочину поза розумним сумнівом її виправдання є необхідною і безальтернативною
поведінкою з боку суддів. Однак характер встановлених судом апеляційної інстанції
процесуальних порушень, допущених колегією суддів за участі судді (викривлення
показань свідків, вибіркове врахування доказів) свідчить про небезсторонність суду.
При цьому суддя окремої думки не висловлював.
2. 
Суддя допускав поведінку, що свідчить про підтримку агресивних дій інших
держав проти України, колаборацію з представниками таких держав, окупаційної
адміністрації або їх пособниками.
(підпункт 1.5 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019)
У Єдиному державному реєстрі судових рішень наявні понад 30 судових рішень, що
були ухвалені суддею у період 2016-2019 років у цивільних справах про визнання
дійсними договорів купівлі-продажу (договорів міни) нерухомого майна, яке
знаходиться на тимчасово окупованих територіях Луганської області, в яких суверенні
території України, суддя називає “поки щоконтрольованими Україною”.
Одночасно суддя використовує гротескні перебільшення, недостовірну інформацію,
провокативні формулювання та сарказм при описанні дій терористичних угруповань та
російських військових на тимчасово окупованих територіях, які поінформованим
зовнішнім спостерігачем сприймаються не інакше як висміювання офіційної позиції
української влади, щодо подій у зоні Операції об'єднаних сил.
Так у рішенні від 06.08.2018 у справі № 415/4546/18суддя зазначив таке:
“Вирішуючи питання про наявність в діях відповідача ухилення від нотаріального
посвідчення договору, суд виходить з того, що для будь-якої особи, яка не бажає бути
звинуваченою у роботі на ФСБ, є загальновідомими і відповідно до ст.61 ч.2 ЦПК
України не потребують доказування у судах України ц
 ілодобові провокації
бандитсько-терористично-сепаратистських угруповань російсько-терористичних
бандитів-найманців на межі контрольованих і неконтрольованих Україною
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територій, стрільба вказаних осіб з ПЗРК по працюючим кондиціонерам, з РСЗВ
БМ-21 "Град" та ствольних артилерійських систем по населеним пунктам по всій
площі дальності вогню у т.ч. і на контрольованій ними території, застосуванням
боєприпасів з ядерним зарядом на території Луганського аеропорту і важких
вогнеметних систем "Чебурашка" на території Донецького аеропорту, одночасне
вживання вищеназваними членами вищеназваних угруповань як алкогольних напоїв так
і наркотичних речовин, відсутність дисципліни, насильство, захоплення чужого майна
тощо.
За таких обставин будь-яка особа під час перетинання межі між п
 оки що
контрольованими та неконтрольованими Україною територіями наражається на
реальну небезпеку для власного життя, здоров'я, честі та гідності, тобто всього
того, що згідно ст.3 Конституції України визнається в Україні найвищою соціальною
цінністю".
Такі формулювання є щонайменше у 32 рішеннях (21 за 2016 рік, 5 за 2017 рік, 5 за
2018 рік, 1 за 2019 рік), зокрема, у справах: №415/2185/16-ц, №415/2307/16-ц
,
№
415/5307/16-ц, №415/2087/17-ц, №415/6293/17-ц, №415/3220/18-ц, №415/4540/18-ц
,
№
415/699/19-ц.
Про те, що такі дії судді сприймаються як висміювання української влади, свідчить їх
оцінка, наприклад, у новині в інтернет-видання “Українські новини” під заголовком
“Суддя з Лисичанська Луганської області систематично "тролить" українську владу в
своїх рішеннях”.
Звертаємо увагу, що жодної правової необхідності у використанні таких аргументів, з
такими формулюваннями та тональністю у судових рішеннях не було. Тобто це
швидше є проявом особистої оцінки суддею подій, які відбуваються на тимчасово
окупованих територіях. При цьому суддя багаторазово використовує провокативні,
очевидно недостовірні, саркастичні формулювання, які не мають юридичного
значення, але підкреслюють навмисно зневажливе ставлення судді до оцінки
українською владою та суспільством дій терористів та російських військових.
Для оцінки дій судді важливо встановити - такі дії є навмисними чи помилковими.
Тому Рада проаналізувала дописи судді у соціальній мережі Фейсбук, які допомагають
зрозуміти цінності, погляди та інформаційне поле судді. З окремих дописів судді
можна зробити висновок, наприклад, про сприйняття ним анексії Криму, стійкі зв'язки
з радянською культурною спадщиною, возвеличення досягнень Радянського Союзу,
критичне ставлення до Революції Гідності, дій української влади у зоні ООС,
інформації про російські війська на окупованій території, офіційних заходів з нагоди
святкування історичних подій під час Другої світової війни. При цьому видно, що
пости судді є результатом власної оцінки подій, а сам суддя є ерудованим, добре
володіє інформацією, вміє її перевіряти і спроможний виявити очевидну неправду.
З огляду на це можна зробити однозначний висновок, що згадування у своїх рішеннях,
наприклад про “застосуванням боєприпасів з ядерним зарядом на території
Луганського аеропорту”, при описі ситуації на окупованих територіях є навмисним
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акцентуванням на недостовірній інформації з метою висміювання і навіть знущання
над офіційною інформацією, яка надається про стан справ на цих територіях.
Також суддя не міг не усвідомлювати як можуть бути сприйняті його формулювання
щодо “
поки що контрольовані Україною території”. В умовах російської агресії та
втрати контролю над значною частиною суверенної території такі формулювання є
провокативними та можуть сприйматися як очікування подальших втрат територій. Це
недопустимо, протиправно, викликає сильні негативні емоції і, як наслідок, порочить
звання судді та серйозно підриває авторитет правосуддя.
На переконання Ради кожен має право на свободу думки, але такі твердження 
у
судових рішеннях є очевидним порушенням Кодексу суддівської етики. Фактично,
суддя використав своє службове становище для пропагування власних поглядів у
офіційних документах, які постановляються Іменем України.
Згідно зі статтею 1 Кодексу суддівської етики, затвердженого ХІ (черговим) з’їздом
суддів України 22.02.2013 (далі – Кодекс), суддя повинен бути прикладом неухильного
додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а також
дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у
чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду.
Суддя має докладати всіх зусиль для того, щоб на думку розсудливої, законослухняної
та поінформованої людини його поведінка була бездоганною (стаття 3 Кодексу).
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до
початку його співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки
він не надав контактної інформації. Однак у разі відкладення співбесіди Громадська
рада доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть.

Координатор
Громадської ради доброчесності 

(підписано електронним цифровим підписом)
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою висновку)
05.06.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 19-ма голосами з 19
голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 19 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Жернаков Михайло
4) Куйбіда Роман
5) Кулібаба Андрій
6) Марчук Антон
7) Маселко Роман
8) Мєлких Едуард
9) Моторевська Євгенія
10) Остапенко Дмитро
11) Савчук Андрій
12) Середа Максим
13) Смалюк Роман
14) Стригун Дмитро
15) Соколенко Наталія
16) Сухоставець Роман
17) Чижик Галина
18) Шепель Тарас
19) Яким'як Олег

Координатор
Громадської ради доброчесності 

(підписано електронним цифровим підписом)
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