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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області  
Литвиненко Наталі Вікторівни 

критеріям доброчесності та професійної етики 
  
Проаналізувавши інформацію про суддю Іллічівського районного суду міста        
Маріуполя Донецької області Литвиненко Наталю Вікторівну (далі – суддя),         
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про           
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускала порушення правил етики у професійній діяльності чи в           
особистому житті, наприклад, допускала грубі порушення правил дорожнього        
руху. 
 
(підпункт 4.1. п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з даними досьє, 09.05.2016 до Центрального відділу поліції м.Маріуполя          
надійшло повідомлення про те що на перехресті пр.Миру та пр.Будівельників, дівчина           
у стані алкогольного сп’яніння намагається їхати на автомобілі «Хонда СR-V». На           
місце події було спрямовано групу швидкого реагування та встановлено, що          
Литвиненко Наталія Вікторівна керувала автомобілем «Ханда СR-V» у нетверезому         
стані та відносно неї було складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. При             
цьому у інформації вказано, що правопорушниця є непрацюючою особою. 
 
Вказані факти підтверджуються постановою Володарського районного суду Донецької        
області від 22.08.2016. Зокрема, відповідно до тексту ухвали, “09.05.2016 о 00:15 годині            
Литвиненко Н.В. керувала транспортним засобом Honda «CR-V», держномер ** 0606          
**, по пр. Миру пр. Будівельників, в м. Маріуполі, з явними ознаками алкогольного             
сп'яніння (запах алкоголю з рота, млява мова). Від продуття технічного приладу           
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DRAGGER ALKOTEST, та проходження медичного огляду на стан сп'яніння у          
встановленому законом порядку відмовилася в присутності двох свідків. Таким чином          
Литвиненко Н.В. порушила п. 2.5 ПДР України, за що передбачена відповідальність за            
ч.1 ст. 130 КУпАП. Литвиненко Н.В. у судове засідання неодноразово не з'явилася за             
невідомих суду причин”. У рішенні також вказано, що Литвиненко Н.В. є           
непрацюючою, що може свідчити про те, що суддя під час складання           
адміністративного протоколу приховала свій дійсний статус та місце роботи. А це, в            
свою чергу, вказує на ймовірне намагання приховати інформацію про скоєння          
адміністративного правопорушення, про яке суддя не повідомила ні у суддівському          
досьє, ні у відповідній декларації доброчесності.  
 
Згідно з резолютивною частиною постанови, суд визнав Литвиненко Н.В. винною у           
вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КпАП        
України, однак закрив провадження у справі у зв'язку із закінченням строку накладення            
адміністративного стягнення. 
 
Варто відзначити, що спершу матеріали поліції про адміністративне правопорушення         
за ч. 1 ст. 130 КУпАП у відношенні судді Литвиненко Н.В. надійшли до Іллічівського              
районного суду м. Маріуполя (в якому працює суддя). Це відбулося ще 12.05.2016,            
тобто через 3 дні після вчинення ймовірного правопорушення. Однак 27.05.2016 суддя           
Харитонова Г.Л. повернула їх поліції для належного оформлення у зв’язку з тим, що             
вона нібито була позбавлена можливості ідентифікувати правопорушницю, оскільки до         
матеріалів не було додано жодного документу, а особисто правопорушниця до          
судового засідання не з'явилася. При цьому сторонньому спостерігачеві очевидно, що          
суддя Харитонова Г.Л. повинна була розуміти із протоколу поліції, що справа           
стосується її колеги, Литвиненко Н.В. 
 
Крім цього, відповідно до інформації з досьє, під час ймовірного правопорушення, у            
авто знаходився чоловік судді, Лактіонов Максим Анатолійович, який висловлювався         
на адресу співробітників поліції нецензурною лайкою та чинив злісну непокору          
законним вимогам працівників поліції, перешкоджаючи складанню адміністративного       
протоколу за ст. 130 КУпАП відносно Литвиненко Н.В. В результаті чого відносно.            
Лактіонова М.А. було складено адміністративний протокол за ст. 185 КУпАП. 
 
Згідно з постановою Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області від          
25.05.2016 у справі № 263/6278/16-п, матеріали про притягнення до адміністративної          
відповідальності чоловіка судді теж повернули до Центрального відділу поліції         
Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області для належного оформлення.         
Причиною стала відсутність чоловіка судді на засіданні, а також незрозумілий текст           
протоколу про адміністративне правопорушення, де нібито було не чітко виписано          
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склад правопорушення, що унеможливило розгляд справи. Інформації про подальшу         
долю цього протоколу у Єдиному державному реєстрі судових рішень не виявлено. 
 
Через чотири роки після рішення Володарського районного суду Донецької області, а           
саме 21.08.2020, суддя оскаржила його до апеляційного суду. Вже за 7 днів (28.08.2020)             
Донецький апеляційний суд поновив їй строк на апеляційне оскарження та ухвалив           
постанову, якою скасував рішення суду першої інстанції від 22.08.2016 та закрив           
провадження по справі у зв`язку з відсутністю події і складу правопорушення. 
 
У апеляційній скарзі суддя вказує про те, що постанова суду першої інстанції жодним             
чином не відповідає вимогам КУпАП та законам України, а саме в постанові суду             
неправильно зазначено місце проживання судді, не зазначено аналізу жодних доказів          
на підставі яких суд прийшов до висновку про наявність в її діях складу             
адміністративного правопорушення, не наведено будь-яких доказів, що містять        
матеріали справи, розгляд справи проведено без її участі та жодних повідомлень на її             
адресу не надходило, що порушило її право на захист. У мотивувальній частині            
рішення Донецький апеляційний суд вказує, що справу було розглянуто з порушенням           
меж територіальної підсудності та принципів всебічного, повного і об'єктивного         
з'ясування обставин, оскільки при розгляді справи було застосовано спрощений підхід.          
За таких підстав суд апеляційної інстанції зазначає, що постанова Володарського          
районного суду Донецької області являється незаконною та необґрунтованою, а отже          
підлягає скасуванню. 
 
Разом із тм, у рішенні Великої Палати Верховного Суду, ухваленому під час розгляду             
справи № 9901/413/19 стосовно звільнення прокурора місцевої прокуратури за водіння          
у нетверезому стані суд зауважує, що у дисциплінарному провадженні з'ясовуються          
питання щодо наявності або відсутності ознак дисциплінарного проступку в частині          
порушення норм професійної етики, а не доведеності вини цієї особи у вчиненні            
адміністративного правопорушення. 
 
Дотримуючись принципу презумпції невинуватості, закріпленого ст. 62 Конституції        
України, та гарантій права на справедливий судовий розгляд, Громадська рада          
доброчесності не стверджує про вчинення суддею адміністративного правопорушення        
та протиправних дій. Разом з тим, Громадська рада доброчесності здійснює оцінку           
описаних обставин у згаданих вище джерелах інформації у їх сукупності.  
 
Бангалорські принципи поведінки суддів вимагають від суддів бути правдивими та          
сповідувати високі моральні принципи. Суддя не має вдаватися до обману чи           
шахрайства, він завжди має вести себе гідно та чесно, як у залі суду, так і поза нею.                 
Чесність та непідкупність для судді є необхідними. Суддя повинен дбати про те, щоб             
його поведінка була бездоганною під кутом зору стороннього спостерігача (п. 3.1           
Бангалорських принципів поведінки суддів).  
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На думку Громадської ради доброчесності, той факт, що на суддю Литвиненко не було             
накладено адміністративне стягнення не впливає на факт допущення поведінки, що          
підриває авторитет правосуддя. Обставини, викладені вище, в тому числі дані із досьє            
та рішень судів, наявність у судді 1/2 права власності на автомобіль HONDA СR-V із              
аналогічним державним номерним знаком, ймовірне приховування інформації про        
місце роботи, а також ймовірну обізнаність судді про первинне надходження матеріалів           
поліції до Іллічівського районного суду м. Маріуполя, наявність у Єдиному          
державному реєстру судових рішень постанови по справі про злісну непокору          
працівникам поліції з боку чоловіка судді, оскарження рішення суддею аж через 4 роки             
після його ухвалення та розгляд справи апеляційним судом в надшвидкі строки,           
викликають у стороннього спостерігача обґрунтовані сумніви у дотриманні суддею         
критеріїв доброчесності та професійної етики. 
 
2. Суддя допускала судову тяганину, зокрема, якщо це призвело до порушення           
розумних строків з метою надання учаснику справи фактичних переваг,         
наприклад, здійснити дії, які унеможливлять виконання рішення чи позбавлять         
його предмету, уникнути відповідальності тощо. 

(підпункт 6.3 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

Суддя порушувала розумний строк розгляду справ щодо водіїв стосовно керування          
автомобілем у стані сп’яніння, що призвело до уникнення ними відповідальності за           
тяжке порушення у зв'язку із закінченням строків. 
 
За результати аналізу єдиного державного реєстру судових рішень виявлено 16          
випадків ухвалення суддею постанов про закриття проваджень у справах про          
притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП у зв’язку з           
закінченням строку накладання адміністративного стягнення. Зокрема: 
 
66187178 – правопорушення скоєно 26.12.2016, протокол надійшов до суду 05.01.2017 і           
в цей же день був розподілений на суддю. Граничний строк притягнення до            
відповідальності спливав 26.03.2017. Справу було закрито 21.04.2017. З моменту         
надходження справи до суду у судді було 2,5 місяці на те, щоб розглянути справу у               
строк, що дає можливість притягнути винну особу до адміністративної         
відповідальності. У постанові вказано про те, що судові засідання по справі           
призначались неодноразово, а саме на 16.01.2017, 07.02.2017, 24.02.2017, 14.03.2017,         
30.03.2017 та 21.04.2017, однак правопорушниця у вказані засідання до суду не           
з'явилась.  
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77528898 – правопорушення скоєно 05.07.2018, протокол надійшов до суду 16.07.2018 і           
в цей же день був розподілений на суддю. Граничний строк притягнення до            
відповідальності спливав 05.10.2018. Справу було закрито 29.10.2018. З моменту         
надходження справи до суду у судді було більше, ніж 2,5 місяці на те, щоб розглянути               
справу у строк, що дає можливість притягнути винну особу до адміністративної           
відповідальності. У постанові вказано про те, що судові засідання по справі           
призначались неодноразово, а саме: на 30.08.2018, 13.09.2018, 19.09.2018, 01.10.2018,         
12.10.2018 та 19.10.2018, про що правопорушник повідомлявся у встановленому         
законом порядку: 

- спершу порушник надав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу          
дату для звернення за правовою допомогою до адвоката, в зв'язку з чим, судове             
засідання 30.08.2018 року було відкладено за клопотанням порушника; 

- 13.09.2018 правопорушник в судове засідання не зявився, дані про своєчасне          
сповіщення його про час та місце розгляду справи відсутні, таким чином суд            
прийшов до висновку про відкладення розгляду справи; 

- судове засідання, призначене на 19.09.2018 було відкладено за клопотанням         
правопорушника, оскільки його захисник зайнятий в іншому процесі, а без його           
участі він відмовляється розглядати справу про адміністративне       
правопорушення; 

- судове засідання, призначене на 01.10.2018 було відкладено за клопотанням         
правопорушника у зв'язку з його хворобою. Як вбачається з виписки із           
амбулаторної карти хворого, він знаходився на амбулаторному лікуванні в         
ЦПМСП №2 до 12.10.2018. 

- 12.10.2018 від правопорушника надійшло клопотання про закриття провадження        
по справі у зв'язку із закінчення строку, протягом якого може бути накладене            
адміністративне стягнення. 
 

78892442 – правопорушення скоєно 17.09.2018, протокол надійшов до суду 20.09.2018 і           
в цей же день був розподілений на суддю. Граничний строк притягнення до            
відповідальності спливав 17.12.2018. Справу було закрито 27.12.2018. З моменту         
надходження справи до суду у судді було майже 3 місяці на те, щоб розглянути справу               
у строк, що дає можливість притягнути винну особу до адміністративної          
відповідальності. У постанові вказано про те, що судові засідання по справі           
призначались неодноразово, а саме: 02.10.2018, 19.10.2018, 29.10.2018, 09.11.2018,        
23.11.2018, 12.12.2018 року, 17.12.2018 та 27.12.2018, про що правопорушник         
повідомлявся у встановленому законом порядку: 

- 01.10.2018 правопорушник надав клопотання про відкладення розгляду справи,        
оскільки знаходиться на лікуванні в КЗ «Маріупольська міська лікарня №1», що           
підтверджується довідкою; 

- 19.10.2018 він надав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату           
для звернення за правовою допомогою до адвоката; 
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- судове засідання, призначене на 29.10.2018 було відкладено за клопотанням         
правопорушника у зв'язку з його хворобою. Як вбачається з довідки КЗ           
«Маріупольська міська лікарня №4 ім. І.К.Мацука» знаходився на        
стаціонарному лікуванні з діагнозом цукровий діабет 2 ступеню; 

- судові засідання, призначені на 09.11.2018, 12.12.2018 та 17.12.2018 були         
відкладені за клопотанням правопорушника у зв'язку з його хворобою. Як          
вбачається з виписки із амбулаторної карти хворого, він знаходився на          
амбулаторному лікуванні в ЦПМСП №1 м. Маріуполя, що підтверджується         
довідками; 

- 27.12.2018 від правопорушника надійшло клопотання про закриття провадження        
по справі, у зв'язку із закінчення строку, протягом якого може бути накладене            
адміністративне стягнення. 
 
 

80024573 – правопорушення скоєно 12.11.2018, протокол надійшов до суду 26.11.2018 і           
в цей же день був розподілений на суддю. Граничний строк притягнення до            
відповідальності спливав 12.02.2019. Справу було закрито 15.02.2019. З моменту         
надходження справи до суду у судді було майже 2,5 місяці на те, щоб розглянути              
справу у строк, що дає можливість притягнути винну особу до адміністративної           
відповідальності. У постанові вказано про те, що судові засідання по справі           
призначались неодноразово, а саме 27.11.2018, 14.12.2018, 27.12.2018, 09.01.2019,        
24.01.2019, 01.02.2019 та 15.02.2019 року, про що правопорушник повідомлявся у          
встановленому законом порядку: 

- 27.11.2019 правопорушник надав клопотання про відкладення розгляду справи        
на іншу дату, оскільки його захисник зайнятий в іншому процесі, а без його             
участі він відмовляється розглядати справу про адміністративне       
правопорушення; 

- 14.12.2018 від адвоката надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у          
зв'язку із його зайнятістю в іншому процесі; 

- судове засідання, призначене на 27.12.2018 було відкладено за клопотанням         
адвоката, оскільки він буде у відпустці та перебувати за межами м. Маріуполя; 

- судові засідання, призначені на 09.01.2019 та 24.01.2019 було відкладено за          
клопотанням адвоката у зв'язку із його зайнятістю в іншому процесі; 

- 31.01.2019 від адвоката надійшло клопотання про відкладення розгляду справи,         
оскільки правопорушник з 31.01.2019 перебуває на лікуванні КНП        
Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5        
м. Маріуполя», що підтверджується листком непрацездатності; 

- 14.02.2019 від адвоката надійшло клопотання про закриття провадження по         
справі у зв'язку із закінчення строку, протягом якого може бути накладене           
адміністративне стягнення. 

 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/80024573


89684080 – правопорушення скоєно 25.01.2020, протокол надійшов до суду 29.01.2020 і           
в цей же день був розподілений на суддю. Граничний строк притягнення до            
відповідальності спливав 25.04.2020. Справу було закрито 07.05.2020. З моменту         
надходження справи до суду у судді було майже 3 місяці на те, щоб розглянути справу               
у строк, що дає можливість притягнути винну особу до адміністративної          
відповідальності. У постанові вказано про те, що судові засідання по справі           
призначались неодноразово, а саме 10.02.2020, 18.02.2020, 21.02.2020, 12.03.2020,        
30.03.2020, 08.04.2020, 22.04.2020 та 07.05.2020, про що правопорушник повідомлявся         
у встановленому законом порядку: 

- судове засідання, призначене на 10.02.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката для надання їй можливості ознайомитися з матеріалами справи; 

- судове засідання, призначене на 18.02.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката у зв`язку з її перебуванням у відрядженні в м. Харкові; 

- судове засідання, призначене на 21.02.2020 було відкладено за клопотанням         
правопорушника у зв’язку із його хворобою; 

- судове засідання, призначене на 12.03.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката у зв`язку з її зайнятістю в іншому судовому засіданні; 

- судове засідання, призначене на 30.03.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката для виклику та допиту свідків; 

- судове засідання, призначене на 08.04.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката у зв'язку з карантином; 

- судове засідання, призначене на 22.04.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката для виклику та допиту свідків; 

- 07.05.2020 від адвоката надійшло клопотання про закриття провадження по         
справі, у зв’язку із закінчення строку, протягом якого може бути накладене           
адміністративне стягнення. 
 

91239075 – правопорушення скоєно 16.05.2020, протокол надійшов до суду 21.05.2020 і           
в цей же день був розподілений на суддю. Граничний строк притягнення до            
відповідальності спливав 16.08.2020. Справу було закрито 17.08.2020. З моменту         
надходження справи до суду у судді було майже 3 місяці на те, щоб розглянути справу               
у строк, що дає можливість притягнути винну особу до адміністративної          
відповідальності. У постанові вказано про те, що судові засідання по справі           
призначались неодноразово, а саме 01.06.2020, 09.06.2020, 15.06.2020, 23.06.2020,        
06.07.2020, 10.08.2020 та 17.08.2020, про що правопорушник повідомлявся у         
встановленому законом порядку: 

- судове засідання, призначене на 01.06.2020 було відкладено у зв`язку із          
перебуванням судді у відпустці; 

- 09.06.2020 від правопорушника надійшло клопотання про відкладення розгляду        
справи для звернення за правовою допомогою; 
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- судове засідання, призначене на 15.06.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката для надання йому можливості ознайомитися з матеріалами справи; 

- судове засідання, призначене на 23.06.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката для виклику свідків; 

- судове засідання, призначене на 10.08.2020 було відкладено за клопотанням         
адвоката у зв`язку із перебуванням правопорушника на лікарняному, про що          
надано виписку з медичної карти стаціонарного хворого; 

- 17.08.2020 від адвоката надійшло клопотання про закриття провадження по         
справі, у зв`язку із закінчення строку, протягом якого може бути накладене           
адміністративне стягнення. 

Під кутом зору стороннього поінформованого спостерігача, систематичність та        
подібність обставин розгляду різних справ можуть видаватись навмисними і такими,          
що підривають довіру до суду. 
 
Громадська рада доброчесності звертає увагу на те, що навантаження судді чи           
зловживання учасників справи процесуальними правами не можуть вважатись        
обґрунтованим виправданням неодноразового відкладення розгляду справи.      
Недотримання строків розгляду справ про адміністративні правопорушення порушує        
конституційне право на судовий захист, гарантоване статтею 55 Конституції України, і           
негативно впливає на ефективність правосуддя та на авторитет судової влади. Судді           
повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені         
законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх            
необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. Суди         
можуть проводити розгляд справ на підставі наявних письмових доказів у справі за            
відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, оскільки        
безпідставне умисне затягування справи нівелює завдання КУпАП, яким є, зокрема,          
охорона встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання      
правопорушенням, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед       
суспільством. 
 
Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях, зокрема «Юніон Аліментаріа           
Сандерс проти Іспанії» виходить з того, що у випадках коли поведінка учасників            
судового засідання свідчить про умисний характер їх дій направлений на невиправдане           
затягування процесу чи зловживання своїм процесуальним правом, суд має реагувати          
на вказані випадки законними засобами, аби не було знівельовано ключовий принцип -            
верховенство права, в тому числі проводити судове засідання у відсутність особи, якщо            
таке затягування може нашкодити справі чи іншим учасникам справи.  
 
3. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх           
обов’язків повідомила недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації          



доброчесності, наприклад, приховала відомості про правопорушення, прояв       
недоброчесної поведінки, втручання в діяльність судді тощо. 
 
(підпункт 3.1. п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
У п.22 декларації доброчесності за 2016 рік (подана вперше), суддя зазначила, що нею             
у звітному періоді не здійснювалися вчинки, що можуть мати наслідком притягнення її            
до відповідальності.  
 
Водночас це твердження спростовується інформацією, вказаною у п.1 цього Висновку,          
оскільки на суддю у звітному році було складено адміністративний протокол за ст.130            
КУпАП (за керування транспортним засобом з явними ознаками алкогольного         
сп'яніння та відмову від медичного огляду на стан сп'яніння у встановленому законом            
порядку). 
 
Враховуючи те, що у пункті 22 декларації доброчесності слід вказувати про випадки,            
що можуть мати наслідком притягнення судді до будь-якого виду юридичної          
відповідальності, суддя повідомила недостовірні відомості у декларації доброчесності        
за 2016 рік. 
 
4. Суддя надала неправдиві відомості під час добору або кваліфікаційного          
оцінювання для отримання позитивного результату при оцінці критеріїв        
професійної етики чи доброчесності. 
 
(підпункт 3.5. п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
У анкеті судді від 19.06.2018, яка міститься у досьє (арк.46), суддя вказала, що не              
притягувалася до адміністративної відповідальності, а також не отримувала повісток чи          
викликів до суду. 
 
Водночас вказані твердження частково спростовуються постановою Володарського       
районного суду Донецької області від 22.08.2016. Відповідно до тексту постанови,          
09.05.2016 суддя, керуючи транспортним засобом Honda «CR-V», порушила п. 2.5 ПДР           
України, за що передбачена відповідальність за ч.1 ст. 130 КУпАП. Згідно з            
резолютивною частиною постанови, суд визнав Литвиненко Н.В. винною у вчиненні          
адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КпАП України, однак         
закрив провадження у справі у зв'язку із закінченням строку накладення          
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адміністративного стягнення. На момент заповнення анкети (19.06.2018), суддя не         
оскаржила вказане рішення до апеляційної інстанції. 
 
Також в постанові суду першої інстанції зазначено про те, що Литвиненко Н.В. у             
судове засідання неодноразово не з'явилася за невідомих суду причин. Це може           
свідчити про факт належного повідомлення судді про засідання повістками. У          
апеляційній скарзі, поданій 21.08.2020, суддя зазначила, що на її адресу не надходило            
жодних повідомлень. Відповідно до рішення апеляції, оскільки у постанові суду          
першої інстанції місце проживання судді було зазначено не у відповідності до           
паспортних даних, то апеляційний суд прийшов до висновку, що судом першої           
інстанції не повідомлено її про розгляд справи. 
 
Водночас варто відзначити, що суддя повинна була знати про наявність судового           
розгляду щодо протоколу про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП            
стосовно неї, оскільки спершу матеріали поліції надійшли до Іллічівського районного          
суду м. Маріуполя (в якому працює суддя). Це відбулося ще 12.05.2016, тобто через 3              
дні після вчинення ймовірного правопорушення.  
 
5. Суддя допускала вочевидь недбале оформлення документів (рішень, ухвал чи          
інших документів, пов’язаних із здійсненням суддею професійної діяльності). 
 

(підпункт 6.1. 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, яка наявна у Єдиному державному реєстрі судових рішень, суддя            
з 01.10.2012 ухвалила щонайменше 52 судові рішення російською мовою, зокрема:  
 

● 27.12.2012 – обвинувальний вирок у справі № 0520/4479/2012 
● 29.12.2012 – виправдувальний вирок у справі № 1-436/11;  
● 22.04.2013 – обвинувальний вирок у справі № 0520/8571/2012; 
● 25.06.2013 – обвинувальний вирок у справі № 0520/10348/2012; 
● 17.09.2014 – обвинувальний вирок у справі № 1-11/11; 
● 23.12.2014 – постанова у справі № 0520/7667/2012; 
● 12.01.2015 – постанова у справі № 0520/6129/2012; 
● 12.02.2015 – постанова у справі № 0520/6129/2012; 
● 16.02.2016 – обвинувальний вирок у справі № 228/1601/13-к; 
● 09.12.2016 – окрема ухвала у справі № 1-77/2011; 
● 06.06.2017 – ухвала у справі № 1-77/2011; 
● 22.12.2017 – обвинувальний вирок у справі № 0539/921/2012;  
● 22.08.2018 – ухвала у справі № 1-77/2011. 
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Стаття 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" 2010 року передбачала, що             
судочинство і діловодство в судах України провадиться державною мовою. Аналогічне          
положення міститься й у Законі України "Про судоустрій і статус суддів" 2016 року. 
 
З 10.08.2012 набрала чинності нова редакція статті 19 Кримінального процесуального          
кодексу України 1960 року, яка однозначно виключила можливість застосування         
російської мови у судових документах: “Мова, якою здійснюється провадження в          
кримінальних справах, визначається статтею 15 Закону України “Про засади державної          
мовної політики”. Стаття 15 Закону стосувалася мови досудового розслідування та          
прокурорського нагляду. Водночас згідно зі статтею 10 Конституції України, рішення          
Конституційного Суду України від 14.12.1999 № 10-рп/99 (справа про застосування          
української мови), ст. 14 чинного тоді Закону “Про засади державної мовної політики”            
акти органів державної влади, включаючи судові документи, складаються державною         
мовою.  
 
Таким чином, українське законодавство не давало і не дає жодних підстав для            
використання російської мови у складанні судових рішень.  
 
6. Суддя допускала дії або бездіяльність, що призвело до розподілу справ у суді з              
порушенням принципу випадковості при використанні автоматизованої системи,       
або іншим чином втручався в автоматизований розподіл справ. 
 
Суддя не реагувала на відомі їй випадки недоброчесної або неетичної поведінки           
колег, покривав таку поведінку або відомі йому факти протиправної діяльності          
суддів, працівників суду, адвокатів, працівників органів правопорядку, нехтуючи        
відповідальністю не лише за свою поведінку, а за діяльність системи правосуддя           
загалом. 
 
(підпункт 1.7. п.1, підпункт 4.13. п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів           
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Згідно з даними Єдиного державного реєстру судових рішень, чоловік судді у період з             
06.04.2015 по 10.04.2015 вісім разів звертався до Іллічівського районного суду          
м.Маріуполя Донецької області (суду, в якому як суддя працює його дружина), з            
позовними заявами про надання дозволу на виїзд неповнолітньої дитини за кордон.  

 
У 7-ми випадках чоловік судді до відкриття провадження по справі подавав заяву про             
повернення йому позову як помилково поданого: 

 
● у справі № 264/2059/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           

06.04.2015 і він був розподілений на суддю Хараджу О.О. Однак          
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07.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про          
повернення йому поданої позовної заяви; 

● у справі № 264/2098/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           
07.04.2015 і він був розподілений на суддю Іванченко А.М. Однак          
08.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про          
повернення йому поданої позовної заяви; 

● у справі № 264/2106/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           
07.04.2015 і він був розподілений на саму ж суддю Литвиненко Н.В.           
Однак 08.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про           
повернення йому поданої позовної заяви; 

● у справі № 264/2141/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           
08.04.2015 і він був розподілений на суддю Хараджу О.О. Однак          
08.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про          
повернення йому поданої позовної заяви; 

● у справі № 264/2147/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           
08.04.2015 і він був розподілений на саму ж суддю Литвиненко Н.В.           
Однак 09.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про           
повернення йому поданої позовної заяви; 

● у справі № 264/2161/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           
09.04.2015 і він був розподілений на саму ж суддю Литвиненко Н.В.           
Однак 09.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про           
повернення йому поданої позовної заяви; 

● у справі № 264/2168/15-ц: чоловік судді звернувся до суду із позовом           
09.04.2015 і він був розподілений на суддю Іванченко А.М. Однак          
10.04.2015 на адресу суду надійшла заява від чоловіка судді про          
повернення йому поданої позовної заяви; 
 

І лише на восьмий раз, у справі № 264/2190/15-ц, коли позовна заява від 10.04.2015              
потрапила до судді Пустовойт Тетяни Валеріївни, чоловік судді не подав заяву про            
повернення йому позову. 20.04.2015 суддя Пустовойт Т.В. ухвалила заочне рішення,          
яким задовольнила позовні вимоги чоловіка судді та надала йому дозвіл на оформлення            
проїзних документів на дочку для виїзду за межі України без згоди матері та дозвіл на               
тимчасовий виїзд за межі України і в'їзд на територію України з малолітньою дочкою             
без письмової згоди та супроводу матері на період з 30.05.2015 по 10.06.2015 до             
держави Туреччина.  
 
Згідно з досьє, суддя Литвиненко Н.В., разом із своєю дочкою, чоловіком та падчеркою             
дійсно здійснила подорож до Туреччини з 31.05.2015 по 07.06.2015. 
 
Також варто відзначити, що суддя Литвиненко Н.В. з грудня 1994 року, а суддя             
Пустовойт Т.В з квітня 2004 року працюють в Іллічівському районному суді           
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м.Маріуполя Донецької області, тобто на час ухвалення зазначеного вище рішення          
суддею Пустовойт Т.В. були колегами близько 11 років.  
 
Враховуючи вказані обставини, у стороннього спостерігача є обґрунтовані підстави         
вважати, що дії чоловіка судді щодо подання позовів ймовірно мали умисний характер            
з метою потрапляння позовної заяви до потрібного судді. 
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію, яка         
може вплинути на оцінку судді за критеріями доброчесності та професійної етики і            
потребує пояснення судді. 
 
1. Відповідно до даних із щорічних майнових декларацій за 2012 та 2013 роки             
(арк.440-457 досьє), суддя не вказала жодного нерухомого майна, у якому можна було            
б проживати. Вказана обставина потребує пояснення. 
 
2. Згідно з даними досьє та постанови Володарського районного суду Донецької           
області від 22.08.2016., 09.05.2016 Литвиненко Наталія Вікторівна керувала        
автомобілем «Хонда СR-V» у нетверезому стані та відносно неї було складено           
адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП. При цьому у інформації поліції вказано,            
що вона проживає у м.Маріуполі на пр. Металургів. Водночас у досьє, а також у              
щорічних майнових деклараціях відсутні будь-які відомості про наявність права         
власності, оренди чи користування на квартиру за вказаної адресою. В апеляційній           
скарзі судді вказано, що в постанові суду не правильно зазначено її місце проживання.             
Ця інформація потребує пояснення від судді. 
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього рішення, 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) 
 

16.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 9-ма голосами з 15          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 9 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Маселко Роман 
4) Мєлких Едуард 
5) Остапенко Дмитро 
6) Середа Максим 
7) Соколенко Наталія 
8) Шепель Тарас 
9) Якимяк Олег 

 
 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 


