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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Окружного адміністративного суду міста Києва  

Маруліної Любові Олександрівни 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Окружного адміністративного суду міста        
Києва Маруліну Любов Олександрівну (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускала дії, обумовлені корпоративною солідарністю. 
 
Суддя вчинила дії, які негативно впливають на авторитет правосуддя та не           
доклала зусиль для усунення негативних наслідків цих дій. 
 
Суддя не реагувала на відомі їй випадки недоброчесної або неетичної поведінки           
колег, покривала таку поведінку або відомі їй факти протиправної діяльності          
суддів, адвокатів, працівників органів правопорядку, нехтуючи відповідальністю       
не лише за свою поведінку, а за діяльність системи правосуддя загалом. 

(підпункт 1.8 п. 1, підпункт 3.14 п. 3, 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) 

 
1.1. НАБУ проводить розслідування справи за фактами незаконних дій голови та низки            
суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, які мають ознаки тяжких злочинів:           
створення злочинної організації, захоплення влади, втручання у діяльність ВККС,         
втручання у діяльність судових органів. У межах цієї справи оголошено підозри голові            
суду Павлу Вовку та ще шістьом суддям. 
 
На офіційному сайті НАБУ опубліковані фрагменти записів з кабінету голови          
Окружного адміністративного суду м. Києва Павла Вовка, отриманих шляхом         
проведення негласних слідчих (розшукових) дій (записи № 1, 2, 3, 4).  
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Ці записи свідчать про систематичний протиправний вплив голови суду на суддів з            
метою винесення неправосудних судових рішень, узгодження з головою суду змісту          
рішень, винесення рішень на замовлення та в інтересах самих суддів і третіх осіб,             
протиправний вплив на ВРП, ВККС, КСУ та інші факти використання суддями своїх            
службових повноважень у протиправних цілях.  
 
Оприлюднені факти стали широко відомими в Україні та за її межами, викликали            
значний суспільний резонанс. За таких умов виник величезний суспільний запит на           
відповідну реакцію і покарання винних. 25829 громадян підписали петицію до          
Президента про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва. У відповідь          
Президент ініціював консультації з Вищою радою правосуддя щодо цього. У цих           
умовах для відновлення довіри до суду та підтримання авторитету правосуддя          
важливою була реакція самих суддів ОАСК. 
 
18.09.2020 щодо записів НАБУ висловився Пленум Верховного Суду, який практично          
одноголосно зазначив: «Пленум Верховного Суду змушений констатувати, що судовій         
владі завдано значної шкоди від змісту зазначених записів. Це несе в собі ризик             
серйозного порушення цінностей, на яких будується незалежний і справедливий суд,          
та зводить нанівець щоденні зусилля тисяч суддів з підвищення довіри громадян до            
суду». 
 
21.07.2020 на офіційному сайті ОАСК опубліковано повідомлення під назвою         
«Відкрите звернення суддів ОАСК до Президента України Володимира Зеленського»,         
підписане «Судді Окружного адміністративного суду міста Києва». З нього випливає,          
що це звернення є реакцією всього колективу суддів цього суду на публікацію НАБУ             
записів з кабінету Павла Вовка та оголошення підозр сімом суддям цього суду.  
 
У цьому зверненні, зокрема, є такі тези: 
 
«Сили, які фінансуються та направляються із-за кордону, відверто тиснуть на          
суспільство та державні органи, вимагаючи лише одного – призначення іноземців          
керувати українськими суддями і судами. Системність їхніх дій дає підстави          
говорити про існування плану, в якому Україні відведена не дуже почесна роль. Плану,             
метою якого є встановлення повного контролю за українською судовою системою          
із-за кордону та, таким чином, встановлення контролю над української державою та           
її владними органами». 
 
Таким чином, замість відреагувати на зафіксовані факти кричущої протиправної         
поведінки, яка очевидно є несумісною зі статусом судді та справжнім правосуддям,           
судді ОАСК їх повністю проігнорували. Натомість у дусі теорії змов звели це все до              
вигаданого плану встановлення контролю над Українською державою з-за кордону.         
Окрім надуманості цієї тези, така позиція завдає шкоди надзвичайно важливій і           
необхідній саме Україні співпраці з міжнародними партнерами у сфері правосуддя, що           
закріплено в Конституції, законодавстві та численних міжнародних договорах. 
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Щодо розслідування у зверненні сказано таке: 
 
«Нас звинувачують у ганебних діях, проти нас налаштовують суспільство. Однак,          
хочемо нагадати, що всі ці звинувачення вже лунали рік тому й жодне з них не було                
доведено у суді. Гучні заяви не витримали звичайної юридичної перевірки. Зрештою,           
попри наше палке бажання та звернення з цього приводу до правоохоронних органів,            
минулого року справа, яку зараз знову роздмухують, так і не була передана до суду.              
Нам не дали можливості відстояти своє чесне ім’я – справу тихо «поховали» ті ж              
самі люди, які зараз знову виголошують гучні звинувачення». 
 
Ця інформація взагалі є недостовірною та маніпулятивною. Відомо, що досудове          
розслідування в цій справі завершено, а підозрювані Павло Вовк, Євген Аблов та Ігор             
Погрібніченко, відповідно до ст. 290 КПК України, ознайомлюються з матеріалами          
справи та на момент опублікування цієї заяви не закінчили ознайомлення. А отже,            
справа не «похована» і не проходила «юридичну перевірку». 
 
У публічному доступі немає інформації про особисту позицію судді. Зовнішній          
спостерігач може сприймати це як повну підтримку опублікованої заяви, а отже, суддя            
не вбачає проблем у зафіксованому на записах, натомість бачить у цьому розслідуванні            
бажання інших держав «захопити судову владу». 
 
Така позиція не сприяє зміцненню довіри до судової влади та завдає шкоди авторитету             
правосуддя, що суперечить вимогам Кодексу суддівської етики та міжнародним         
стандартам. Зокрема, відповідно до п.п. 45–46 Висновку КРЄС № 21 (2018), кожен            
суддя несе персональну відповідальність не тільки за свою поведінку, але й за судову             
владу загалом. Судді як представники державної влади зобов'язані повідомляти         
компетентні судові органи про злочини, які вони виявляють при виконанні своїх           
обов'язків, зокрема про корупційні дії, вчинені колегами. 
 
1.2. Одразу 30 суддів Окружного адміністративного суду м. Києва, серед яких була і             
Маруліна Л. О., 17.04.2019 не з'явилися на іспит до Вищої кваліфікаційної комісії            
суддів України, вказавши підставою неявки тимчасову непрацездатність.  
 
З оприлюднених на офіційному сайті НАБУ записів з кабінету голови Окружного           
адміністративного суду м. Києва Павла Вовка, отриманих шляхом проведення         
негласних слідчих (розшукових) дій, випливає, що така неявка була узгоджена серед           
суддів за рекомендацією Павла Вовка з метою зриву кваліфікаційного оцінювання          
суддів цього суду. Це є логічним продовженням його дій, спрямованих на блокування            
роботи ВККС, і саботажу кваліфікаційного оцінювання. 
 
У зв'язку з цим існують обґрунтовані сумніви, що суддя дійсно не могла з'явитися на              
іспит, а її дії з погляду стороннього спостерігача виглядають як активна підтримка            
незаконних дій Павла Вовка та інших суддів ОАСК.  
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2. Суддя допускала дії (бездіяльність) або ухвалювала рішення, обумовлені         
політичними мотивами, корпоративною солідарністю, маніпулюючи обставинами      
чи законодавством, або мала економічну, корупційну чи іншу особисту         
зацікавленість в ухваленні (неухваленні) певного рішення. 
 
Суддя допускала судову тяганину, зокрема, якщо це призвело до порушення          
розумних строків з метою надання учаснику справи процесу фактичних переваг,          
наприклад, здійснити дії, які унеможливлять виконання рішення чи позбавлять         
його предмету, уникнути відповідальності тощо. 

(підпункт 1.8 п. 1, 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) 

 
2.1. Суддя розглядає справу № 640/5762/20 за позовом Андрія Портнова до Київської            
міської ради, у якому позивач просить «...скасувати Рішення Київської міської ради від            
27 лютого 2020 року «Про відзначення на території Києва пам`ятних дат та ювілеїв у              
2020 році» в частині відзначення на території Києва у 2020 році пам`ятних дат             
ювілеїв наступних особистостей: 
 
● «130 років з часу народження Івана Полтавця-Остряниці (1890-1957), військового         

діяча, полковника Армії Української Держави»; 
● «6 лютого – 100 років з дня народження Василя Левковича (1920-2012), військового            

діяча, полковника УПА»; 
● «20 лютого – 115 років з дня народження Уласа Самчука (1905-1987), письменника,            

публіциста, журналіста»; 
● «24 лютого – 110 років з дня народження Василя Сидора (1910-1949), військового            

та політичного діяча, полковника УПА»; 
● «120 років з дня народження Юрія Липи (1900-1944), письменника, публіциста,          

лікаря, громадського та політичного діяча»; 
● «23 вересня – 120 років з дня народження Володимира Кубійовича (1900-1985),           

вченого, історика, географа, енциклопедиста, громадського та політичного діяча,        
організатора та головного «Енциклопедії українознавства»; 

● «12 листопада – 100 років з дня народження Василя Галаси (1920-2002),           
політичного та військового діяча, полковника УПА»; 

● «12 грудня – 130 років з дня народження Андрія Мельника (1890-1964), політичного            
та військового діяча, голові Проводу Організації українських націоналістів». 

 
Ще до подання цього позову А. Портнов подав заяву про забезпечення позову, у якій              
просив зупинити це рішення до вирішення справи по суті. 12.03.2020 суддя           
постановила ухвалу, якою повністю задовольнила цю заяву, мотивуючи своє рішення          
тим, що «...вбачаються наявними ознаки очевидної протиправності оскаржуваного        
Рішення». 
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Апеляційний суд залишив цю ухвалу в силі, але змінив мотивувальну частину,           
відзначивши, що «...твердження про очевидність порушення до розгляду справи по          
суті є висновком, який свідчить про правову позицію суду наперед. Тому застосування            
заходів забезпечення позову з цієї підстави допускається у виключних випадках, яким           
спірний випадок не є. За результатами аналізу наведених положень Кодексу          
адміністративного судочинства України, а також наведених заявником та        
апелянтами доводів, колегія суддів приходить до висновку, що ознаки очевидної          
протиправності рішення у спірних правовідносинах відсутні». 
 
Таким чином, апеляційний суд встановив, що суддя Маруліна Л. О. ще до вирішення             
справи має чітко визначену правову позицію, що ставить під сумнів її неупередженість            
у цій справі. 
 
Про ймовірну упередженість судді свідчать і її подальші дії. Зокрема, 23.03.2020 вона            
постановила ухвалу про відкриття провадження справі № 640/5971/20 за правилами          
спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін. Тобто суддя не залежить          
від поведінки сторін і не має необхідності призначати засідання. Відповідно до ст. 268             
КАС, суд розглядає справи за правилами спрощеного позовного провадження         
протягом розумного строку, але не більше ніж шістдесят днів з дня відкриття            
провадження у справі.  
 
Звертаємо увагу, що останній захід оскаржуваного рішення був запланований на          
12.12.2020. На момент ухвалення цього рішення ГРД рішення суду ще не було, тобто             
розгляд справи тривав протягом усього часу, на який було заплановано заходи           
відповідно до оспорюваного рішення Київської міської ради, що унеможливило їх          
проведення. Очевидно, суддя усвідомлювала, що зупинення оскаржуваного рішення з         
одночасним порушенням строку розгляду справи та неухвалення рішення до         
закінчення строків, у які було заплановано відзначення пам'ятних дат, фактично          
означало задоволення позову та позбавлення відповідача будь-якого шансу на захист          
своїх прав. 
 
2.2. Суддя розглядає справу № 640/1847/19 за позовом судді Зайця Т. О. до             
Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) про визнання регламенту ради         
незаконним. Суддя відкрила провадження ухвалою від 08.02.2019. 24.07.2019 вона         
закінчила підготовче засідання, а 28.08.2019 перейшла в письмове провадження.  
 
Незважаючи на те, що справа має значну суспільну вагу і що з моменту відкриття              
провадження минув понад 21 місяць на дату затвердження цього висновку, рішення у            
справі не ухвалено. 
 
Окрім того, відповідачем у цій справі є ГРМЕ. Однак, відповідно до вже сталої             
практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду та Великої          
Палати Верховного Суду, ГРМЕ не визнається суб'єктом владних повноважень, і          
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провадження у справах за позовами ГРМЕ підлягають закриттю (див. п. 88 постанови            
ВП ВС від 27.05.2020 у справі № 9901/88/19 за позовом Зайця Т. О. до ВККС і ГРМЕ). 
 
Таким чином, таке істотне порушення розумних строків у справі, яка не є складною,             
але суспільно важливою, з погляду зовнішнього поінформованого спостерігача        
виглядає як намагання подовше зберегти правову невизначеність в оцінюванні дій          
ГРМЕ та легітимності Вищого антикорупційного суду, який створений за         
оскаржуваною процедурою. 
 
Як свідчать оприлюднені журналістами «СлідствоІнфо» записами з кабінету Павла         
Вовка, затягування розгляду справ є одним із способів досягнення бажаного результату           
одним з учасників справи за домовленістю з керівництвом суду. Складається враження,           
що така домовленість існує і щодо цієї справи. 
 
3. Суддя допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил          
процесу. 

(підпункт 3.9 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 
15.01.2013 Окружним адміністративним судом міста Києва у складі головуючої судді          
Маруліної Л. О. і суддів Костенка Д. А., Арсірія Р. О. постановлена ухвала про              
поновлення провадження у справі № 2а-2238/12/2670 за позовом ТОВ «ІНФО 24», ТОВ            
«Медіа Інфо», ТОВ «ТелеРадіоСвіт» до Національної ради України з питань          
телебачення і радіомовлення про зобов'язання вчинити дії та визнання протиправними          
дій. 
 
Водночас суддя Арсірій Р. О. у день постановлення ухвали перебував у щорічній            
основній відпустці, що підтверджується даними суддівського досьє. Як випливає з          
ухвали ОАСК від 20.02.2015, Арсірій Р. О. начебто підписав її 16.01.2013, коли            
повернувся в Україну. Однак у цей час він продовжував перебувати у відпустці, яка             
тривала до 18.01.2013. Якщо навіть припустити, що він дійсно вийшов на роботу            
одразу після прибуття в Україну (що малоймовірно), то не мав права підписувати            
судове рішення. Маруліна Л. О. як доповідачка й авторка цієї ухвали не могла не знати               
цього, але допустила постановлення ухвали неналежним складом суду.  
 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка може вплинути на оцінювання судді за критеріями доброчесності та          
професійної етики й потребує пояснення судді. 
 
1. 29.06.2010 Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Маруліної Л.            
О. ухвалив постанову про обмеження мирних зібрань «шляхом заборони ОСОБА_1,          
Групі громадян в особі ОСОБА_2, Всеукраїнському об'єднанню «Центр захисту прав          
людини «Свобода», Центральному комітету професійної спілки працівників геології,        
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геодезії та картографії України, Групі громадян в особі ОСОБА_3, Всеукраїнському          
Православному братству святого Архістратига Божого Михаїла Української       
Православної Церкви, Київській правозахисній громадській організації «Громадська       
підтримка», Ініціативній групі громадських організацій «Ні! Беззаконню!»проведення з        
30.06.2010р. по 03.07.2010р. заходів в центральній частині міста Києва за адресами:           
м. Київ вулиці Богомольця, Б. Хмельницького, Пилипа Орлика, Грушевського, Банкова,          
Різницька, Мельникова». 
 
Реагуючи на це рішення, авторитетна громадська організація «Українська Гельсінська         
спілка з прав людини» (на той момент її головою правління був А. Бущенко) заявила,              
що суд ухвалив «доленосну для України постанову про заборону на проведення мирних            
акцій у центральній частині Києва. Доленосним це демонстративно        
антиконституційне рішення стало не тільки для перелічених у постанові громадських          
організацій, але й для всієї України – оскільки з’явився прецедент і дана стартова             
відмашка для подальших антидемократичних судових рішень, що забороняють        
громадянам України реалізовувати свої конституційні права. Більше того, суддя         
Маруліна винайшла приголомшливе формулювання для відповідачів, а саме – «група          
громадян в особі такого-то», коли в особі однієї людини забороняють проведення           
мирних зборів цілій групі осіб, що дає можливість судовим виконавцям зараховувати           
до цій групі кого завгодно і в якій завгодно кількості, керуючись тільки своєю власною              
уявою або хворою фантазією... 
 
Прецедент протизаконної судової заборони на проведення мирних акцій в Україні          
створено. Механізм процесуальної підлості відпрацьований столичним судом.       
Українська демократія отримала від нової влади удар в спину, який може виявитися            
для неї смертельним». 
 
Також суддя ухвалила рішення, яким заборонила проводити мирні зібрання з          
16.08.2013 по 27.08.2013 в центральній частині міста Києва, а саме на вул. Хрещатик,             
Європейській площі та на Майдані Незалежності. Як вбачається з рішення,          
організатори акції планували проводити на День Незалежності України мирні зібрання          
проти авторитарних судових заборон мирно збиратися, проти міліцейського та         
суддівського свавілля, а також акції-протести на підтримку невинно засуджених осіб. 
 
2. 30.11.2012 суддя придбала автомобіль HYUNDAI SANTA Fe 2.2 D вартістю 318950            
грн. Її зарплата за цей самий рік становила майже 200000 грн, чоловіка – 38500 грн.  
 
Суддя перебувала на посаді з 2009 року, а до цього працювала в секретаріаті ВККС.  
 
Незважаючи на таке коштовне придбання, станом на 31.12.2015 суддя вже мала досить            
значні готівкові заощадження: 9000 дол. США та 4000 євро (близько 216000 грн за             
курсом станом на 31.12.2015), ще 5000 дол. США були в чоловіка. При цьому річна              
зарплата судді за 2015 рік становила лише 161631 грн. 
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З огляду на задекларовані річні доходи судді та її чоловіка виникають сумніви у їх              
достатності для купівлі такого автомобіля та вказаних заощаджень.  
 
3. Відповідно до постанови Київського апеляційного суду 03.03.2020 у справі №           
753/24439/18 за позовом Маруліної Л. О. до свого колишнього чоловіка Корчіна С. Е., з              
останнього стягнуто на користь судді 286846 грн за продаж ним вищевказаного           
автомобіля HYUNDAI SANTA Fe 2.2 D. Позов суддя подала ще у 2018 році і вважала,               
що колишній чоловік повинен повернути їй 573693 грн. Ця сума була зафіксована            
рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 18.03.2019.  
 
Однак у деклараціях судді за 2018 та 2019 роки не показані фінансові зобов'язання             
третіх осіб перед нею. 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою рішення) 
 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12 голосами з 15          
голосів членів Ради. 
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Марчук Антон 
5) Маселко Роман 
6) Моторевська Євгенія 
7) Мєлких Едуард 
8) Остапенко Дмитро 
9) Середа Максим 
10) Соколенко Наталія 
11) Шепель Тарас 
12) Якимяк Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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