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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Луганського окружного адміністративного суду 

Пляшкової Катерини Олександрівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Луганського окружного адміністративного       
суду Пляшкову Катерину Олександрівну (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики.  

Суддя ухвалювала рішення, обумовлені політичними мотивами. 
Суддя свавільно встановлювала обмеження у реалізації права на мирні зібрання,          
що нівелювало реалізацію свободи мирних зібрань. 
Суддя допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу і           
порушення основоположних прав і свобод, зокрема дії судді призвели до          
істотного обмеження сторін у реалізації своїх процесуальних прав. 

  Суддя ігнорувала практику Європейського суду з прав людини. 
(підпункт 1.8 пункту 1, підпункти 3.6 і 3.9 п. 3, підпункт 6.2 п. 6 Індикаторів               
визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям        
доброчесності та професійної етики, затвердженим рішенням Громадської       
ради доброчесності від 11.01.2019) 

 

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, суддя Пляшкова          
К.О. прийняла постанову від 26.11.2013 у справі № 812/9809/13-а, якою обмежила           
право громадян збиратися мирно, без зброї шляхом заборони проведення з 27.11.2013           
по 31.12.2013 включно будь-яких масових заходів за адресами: м. Луганськ, площа           
Героїв ВОВ біля будівель, в яких розташовані Луганська обласна державна          
адміністрація та Луганська обласна рада, площа біля пам'ятника Т. Г. Шевченка,           
Театральна площа. 

На переконання Громадської ради доброчесності, суддя діяла з порушенням принципу          
змагальності та ухвалила рішення, яким свавільно обмежила права осіб на проведення           
мирних зібрань.  

https://grd.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/35508163


Про свавільність дій і рішень судді свідчать такі факти. 
 
По-перше, згідно з ухвалою про відкриття провадження у справі позовна заява           
надійшла 26.11.2013 о 19:30, а судовий розгляд призначено на 21:30 того ж дня. При              
цьому суддя зобов’язала відповідачів “у разі заперечення проти позову надати          
письмові заперечення на позов”. Зважаючи на те, що аналіз позовної заяви,           
виготовлення ухвали та доведення її до відома відповідачів разом із позовною заявою            
вимагало певного часу, то суд, зобов’язавши подати письмові заперечення і          
призначивши судове засідання на найближчий час, не залишив відповідачам навіть          
теоретичної можливості ознайомитися із позовною заявою, підготувати письмові        
заперечення і з’явитися до суду. Така поведінка судді призвела до ігнорування           
принципу змагальності та порушення прав відповідачів - організаторів мирних         
зібрань. 
 
По-друге, прийнявши постанову у справі, суддя заборонила відповідачам проведення         
“з 27.11.2013 по 31.12.2013 включно будь-яких масових заходів”, а не лише тих,            
стосовно яких було подано повідомлення. Наприклад, відповідач Шакун Є.В. подав          
повідомлення про проведення акції «Луганщина за Євроінтеграцію України»        
27.11.2013 з 10.00 до 12.00 напроти Луганської обласної державної адміністрації.          
Однак фактично суддя заборонила йому проводити не лише це мирне зібрання, а й             
будь-які інші зібрання упродовж більше місяця. Така заборона є вочевидь          
непропорційним обмеженням свободи мирних зібрань, а отже, свавільною.  
 
По-третє, суддя серед іншого вмотивувала заборону таким: 
 
“виконавчим комітетом Луганської міської ради прийнято рішення № 310 від          
13.11.2013 «Про проведення масових заходів на території міста Луганська», згідно          
якого визначено місцем проведення масових заходів, пов'язаних із залученням великої          
кількості людей, частину вул. Газети Луганської правди, або іншу територію,          
визначену виконавчим комітетом Луганської міської ради. 
Як встановлено у судовому засіданні вказане рішення разом з додатками доведено до            
відома мешканців м. Луганська. На час розгляду адміністративної справи вказане          
рішення є чинним, а отже підлягає виконанню. 
У порушення вимог вказаного рішення у повідомленнях відповідачів зазначено місця          
проведення заходів, відмінні від місця, визначеного уповноваженим органом”. 
 
Суддя прийняла постанову після того, як Європейський суд з прав людини у справі             
«Верєнцов проти України» (рішення стало остаточним 11.07.2013) констатував: 
  
“54. … Процедури, запроваджені місцевими органами влади для регулювання         
організації та проведення демонстрацій у їхніх конкретних регіонах, здається, так          
само не забезпечують достатніх правових підстав з тієї ж причини - відсутності            
загального акту парламенту, на основі якого можна було б розробляти документи           
місцевих органів влади. ... 
55. … парламентом України не було введено в дію жодного закону, який би регулював              

http://reyestr.court.gov.ua/Review/35508143
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порядок проведення мирних демонстрацій, хоча статті 39 та 92 Конституції чітко           
вимагають того, щоб такий порядок було встановлено законом, тобто актом          
парламенту України”.  
 
Застосовуючи акт органу місцевого самоврядування, суддя повинна була знати про          
таке знакове для судової практики рішення Європейського суду з прав людини.           
Замовчування цього рішення, застосування норм права всупереч практиці        
Європейського суду з прав людини є проявом свавілля (свідомого ігнорування), або,           
принаймні, грубої недбалості. Це може також свідчити про залежність судді від           
місцевої / виконавчої влади.  
 
Громадській раді доброчесності відомо, що 20.07.2016 Вища рада юстиції відмовилася          
притягнути суддю до відповідальності, оскільки “(с)амий лише факт, що суддя          
приймала рішення, перелічені у частині першій статті 3 Закону України «Про           
відновлення довіри до судової влади в Україні», не є підставою для притягнення її до              
відповідальності, якщо в діях судді відсутні ознаки порушення присяги або іншого           
дисциплінарного проступку, передбаченого частиною першою статті 83 Закону        
України «Про судоустрій і статус суддів» (в редакції, що діяла на момент ухвалення             
судового рішення)”. Однак зі змісту рішення Вищої ради юстиції видно, що наведені            
вище у Висновку дії судді не були предметом аналізу та оцінки Вищої ради юстиції. 

Також відомо, що пізніше Вища рада правосуддя встановлювала наявність порушень в           
діях суддів, які ухвалювали аналогічні рішення за подібних обставин зі схожим           
мотивуванням (див., наприклад, рішення щодо судді Чернігівського окружного        
адміністративного суду Зайця О. В., судді Вінницького апеляційного        
адміністративного суду Сапальової Т. В., судді Харківського окружного        
адміністративного суду Ізовітової-Вакім О.В.).  

 
На думку Громадської ради доброчесності, суддя, ухвалюючи постанову, знала або          
принаймні повинна була знати, що ухвалення нею рішень про заборону мирних           
зібрань за позовами органів влади є складовою частиною політики, спрямованої на           
придушення масових акцій протесту, зумовлених відмовою колишнього президента        
Януковича підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом. Суддя виступила          
інструментом цієї політики, замість того, щоб захищати права людини. 
 
Також Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною          
підставою для висновку, однак є такими, що характеризують суддю та можуть           
бути використані під час оцінювання. 

1.1. Відповідно до даних майнової декларації за 2015 рік у судді та членів її сім'ї               
відсутні об'єкти декларування у розділі “Цінне рухоме майно - транспортні засоби”.           
Водночас відповідно до паперової майнової декларації судді за той же 2015 рік, що             
міститься у матеріалах суддівського досьє, суддя мала право користування автомобілем          
TOYOTA RAV-4 2006 року випуску за довіреністю та зазначає, що автомобіль було            
викрадено 01.09.2014. 
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За даними досьє, суддя протягом 2010 - 2017 років мала довіреність на право             
розпорядження автомобілем TOYOTA RAV-4 2006 року випуску. Проте в жодній          
електронній майновій декларації за 2015, 2016 та 2017 роки суддя не вказала            
відомостей про право розпорядження цим автомобілем. 

Згідно із положеннями ч.3 ст. 46 Закону України “Про запобігання корупції” суддя            
зобов’язана декларувати об’єкти рухомого майна, щодо яких вона має право          
розпорядження. 

1.2. Згідно із даними досьє, суддя протягом 2012 - 2014 років не задекларувала жодного              
майна або права користування майном, у якому можна було б проживати. Таким чином,             
відсутність у судді права власності чи користування нерухомим майном у межах           
доступності до місця постійної роботи, викликає у розсудливого стороннього         
спостерігача сумніви щодо дійсної відсутності такого майна.  

1.3. Згідно із даними суддівського досьє, з 2015 року матір та сестра судді видавали              
довіреності на керування та розпорядження транспортним засобами KIA Picanto та          
TOYOTA RAV-4 на особу, яка з 2017 року проживає спільно із суддею, але не              
перебуває у шлюбі. Проте в деклараціях за 2015 та 2016 роки суддя не зазначає цього               
співмешканця і відповідно не декларує його доходи. Дані обставини потребують          
додаткових пояснень судді.  

Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
моменту затвердження цього висновку, оскільки суддя не надала контактної         
інформації. 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) 
11.05.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 18           

голосів членів Ради. 3 голоси - за надання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів             
України висновку за пунктами 1.1. та 1.2. Самовідвід заявив Максим Середа  
  
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 
1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Куйбіда Роман 
4) Кулібаба Андрій 
5) Марчук Антон 
6) Маселко Роман 
7) Мєлких Едуард  
8) Моторевська Євгенія 
9) Савчук Андрій 
10) Стригун Дмитро 
11) Соколенко Наталія 
12) Сухоставець Роман 
13) Чижик Галина  
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


