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Рішення 
про надання інформації на доповнення до  

Висновку про невідповідність судді Одеського окружного адміністративного суду 
Глуханчука Олега Васильовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

17.03.2019 Громадська рада доброчесності затвердила Висновок про невідповідність        
судді Одеського окружного адміністративного суду Глуханчука Олега Васильовича        
(далі - суддя) критеріям доброчесності та професійної етики. 10.06.2019 Рада          
затвердила нову редакцію Висновку з урахуванням пояснень судді. 
 
Громадська рада доброчесності констатує, що надані під час співбесіди 11.06.2019          
пояснення судді не спростовують обставини, які викладені у Висновку. Ці пояснення           
збігаються з тими, що суддя надавав Громадській раді доброчесності, і яким Рада дала             
оцінку в новій редакції Висновку.  
 
Окрім того, Рада вважає необхідним надати додаткову інформацію, яка підтверджує          
Висновок і є важливою для оцінювання відповідності кандидата критеріям         
доброчесності та професійної етики. 
 
28.12.2017 Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю О.В. Глуханчука від          
здійснення правосуддя на шість місяців з позбавленням права на отримання доплат до            
посадового окладу судді та направленням судді до Національної школи суддів України           
для проходження курсу підвищення кваліфікації та подальшим кваліфікаційним        
оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у        
відповідному суді. 
 
Громадська рада доброчесності вважала і вважає, що поведінка О.В. Глуханчука          
потребувала більшого осуду, зокрема й з огляду на те, що за два роки до інциденту               
суддя пройшов курс дистанційного навчання “Суддівська етика”, про що він отримав           
сертифікат Національної школи суддів. Однак цей курс виявився марним для його           
подальшої поведінки - як під час інциденту з поліцією, так і після нього (використання              
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статусу голови суду і веб-сайту суду для виплутування з ситуації, уникнення особистої            
участі у засіданнях дисциплінарного органу, нездатність покинути посаду голови суду          
і судді з власної волі тощо).  
 
Проте поведінка судді у період відсторонення і навчання в Національній школі суддів            
України свідчить про неусвідомлення суддею серйозності цього виду дисциплінарного         
стягнення. Зокрема, замість проходження навчання у цей період суддя із дружиною на            
два тижні вилітав у Дубаї.  
 
Про те, що й цього разу навчання в Національній школі суддів України виявилося             
марним для судді, свідчить зміст співбесіди Вищої кваліфікаційної комісії суддів          
України (далі - ВККС) з ним 11.06.2019. 
 
Так, у відповідь на запитання члена ВККС про найцікавіші новели Кодексу           
адміністративного судочинства України суддя відповів: 
 
“Ну найбільше, мабуть, всі суди першої інстанції, які ми зустрічали, це зміна все-таки             
строків розгляду справи, - як спрощеного, так і загального провадження. В зв’язку з             
тим, що якщо брати Кодекс до 17-го року, то ми знаємо, що відкриття провадження              
в справі в нас був місячний термін для розгляду, а публічної служби 20 днів, то з                
урахуванням нового Кодексу у нас появився строк розгляду спрощеного провадження          
30 днів з моменту відкриття, а загальне провадження, то взагалі велика радість,            
тому що підготовче провадження 60 днів, а якщо продовжується строк, то 90, ну і              
по суті розгляд ще 30 днів добавляється, то майже 120 днів. Тому це, мабуть,              
найбільше те, що було сприйнято судами першої інстанції. Безумовно, підсудність          
добавилася, це розгляд місцевих органів влади, те, що перейшло в підсудність до нас.             
Ну и…[пауза]” (12:20 - 13:37). 
 
У відповідь на запитання члена ВККС про рішення Європейського суду з прав людини,             
які є важливими для адміністративного судочинства, суддя відповів: 
 
Суддя: “Мабуть, “Волков проти України”, це більш за те, ми всі як би слідкували за               
ним, очікували, дивилися”. 
 
Член ВККС: “Окрім Волкова. Зрозуміло, в суддівській спільноті це “Волков проти           
України”, а для громадян, які приходять в адміністративний суд за захистом своїх            
прав та інтересів?”. 
 
Суддя: “Ну, здаючи теоретичні екзамени, ми практично всі проходили рішення          
Європейського суду, і в нас в Україні прийнятий закон на виконання рішень            
Європейського суду, воно являється одной із елементів національного законодавства.         
Які рішення Європейського суду найбільш використовуються?.. Ну я точно ще до           
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сьогоднішнього дня, прописуючи рішення, я використовував інше.... Не, на… Ви          
кажете взагалі рішення чи тільки там, де приймала Україна”. 
 
Член ВККС: “Ну в школі суддів, найбільш такі...”. 
 
Пауза тривалістю 23 с. 
 
Член ВККС: “Ну що зв’язано з адміністративним судочинством, з доказами і           
доказуванням. Тут у вас… “Романова проти України”. 
 
Суддя: “А да, я пам’ятаю: була, наша українська справа була.... Я вспомнив.            
Українська справа, що косується автомобільного бізнесу, там де розписувалося і про           
указ президента Кучми, і таке інше. Є така справа Європейського суду, яка також             
використовується.  И…”. 
 
Член ВККС: “Ну то ви кажете “Нечипорук і Йонкало”. 
 
Суддя: “Да, “Нечипорук і Йонкало”. 
 
Член ВККС: “Романова проти України”. Це ж ви…”. 
 
Суддя: “Да, безумовно, я пам’ятаю, просто не...”. 
(13:40 - 16:03) 
 
Згідно зі звітом ректора Національної школи суддів України про проходження курсу           
навчання для підвищення кваліфікації суддею Одеського окружного адміністративного        
суду Глуханчуком О.В. від 01.06.2018, суддя провів десятки академічних годин за           
вивченням адміністративного судочинства, включно з новелами адміністративного       
судочинства, практики Європейського суду з прав людини, і навіть пройшов          
дистанційний курс “Застосування Конвенції про захист прав людини та         
основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини”, тривалістю 35           
академічних годин. Проте відповіді судді під час співбесіди показують, що курс           
навчання, принаймні в цій частині, не дав результатів.  
 
Громадська рада доброчесності не оцінює компетентність судді, а оцінює його          
поведінку під кутом зору доброчесності і професійної етики.  
 
Згідно з пунктами 6.3 і 6.4 Шостого показника “Компетентність та старанність”           
Бангалорських принципів поведінки суддів, суддя вживає розумні заходи для         
збереження та розширення своїх знань, удосконалення практичного досвіду та         
особистих якостей, необхідних для належного виконання ним своїх обов'язків; суддя          
має бути в курсі відповідних змін до міжнародного законодавства, включаючи          
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міжнародні конвенції та інші документи, що встановлюють норми, які діють у сфері            
прав людини. 
 
Стаття 7 Кодексу суддівської етики вимагає від судді старанно й неупереджено           
виконувати покладені на нього обов'язки та вживати заходів для поглиблення своїх           
знань та вдосконалення практичних навичок. 
 
Суддя не лише не дотримався цих вимог, а й проігнорував той шанс на виправлення,              
який дала йому Вища рада правосуддя, відправивши на навчання до Національної           
школи суддів, замість звільнити з посади. Під час співбесіди суддя досить впевнено            
відповідав на інші питання, однак, на питання про практику Європейського суду з прав             
людини, здається, більше відповів член ВККС, який його задав, ніж сам суддя.  
 
Також вражає те, що відповіді судді свідчать про запам’ятовування суддею виключно           
тієї інформації, що стосується інтересів судді, а не людей, які звертаються за судовим             
захистом. Суддя не усвідомлює, що суди перебувають на службі у суспільства, а не             
навпаки. 
  
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом)  
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

23.06.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення 15-ма голосами з 19          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 15 членів: 
 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій 
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Мєлкіх Едуард 
9) Моторевська Євгенія 
10) Середа Максим 
11) Соколенко Наталія 
12) Сухоставець Роман 
13) Чижик Галина 
14) Шепель Тарас 
15) Яким’як Олег 

 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


