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ВИСНОВОК 

про невідповідність судді Вишгородського районного суду Київської області 

Скарлат Олени Іванівни 

критеріям доброчесності та професійної етики 

  

Проаналізувавши інформацію про суддю Вишгородського районного суду Київської 

області Скарлат Олену Іванівну (далі – суддя), Громадська рада доброчесності 

виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді критеріям 

доброчесності та професійної етики. 

 

1. Суддя допускала поведінку, яка вказує на недостатній рівень незалежності та 

спроможності не піддаватися впливу.  

 

Суддя ухвалювала незаконні рішення під впливом.  

(підпункти 1.4, 1.10 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів 

(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, 

затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).  

 

Суддя ухвалила незаконні рішення про позбавлення прав керування транспортними 

засобами невинних осіб на підставі сфальсифікованих документів у зв'язку з їхньою 

участю в акціях протестів під час Революції Гідності.  

 

Загальновідомо, що 29.12.2013 відбулася одна з наймасштабніших акцій «Автомайдану» 

– поїздка до заміської резиденції Віктора Януковича «Межигір’я». Після цього 

учасників акції почали переслідувати шляхом складання щодо них рапортів про начебто 

відмову водіїв зупинитися на вимогу інспекторів ДАІ. Усі ці рапорти були повністю 

неправдивими і часто складалися інспекторами, які взагалі не були на роботі, і щодо 

водіїв, які взагалі не були в тому місці, де їх начебто зупиняли. Потім на підставі цих 

документів судді масово ухвалювали рішення про покарання власників автомобілів, які 

насправді нічого не порушували. 

  

Є переконливі докази того, що рішення щодо учасників акцій протестів судді 

ухвалювали на підставі вказівок, які вони отримували від Адміністрації Президента 

України Януковича через голову суду.  

 

https://grd.gov.ua/
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https://rrg.gp.gov.ua/reestr-kriminalnih-provadzhen/golovne-slidche-upravlinnja-generalnoi-prokuraturi-ukraini/peresliduvannya-uchasnykiv-ruhu-avto/
https://prosud.info/maidans-bad-judges.pdf


Так, на XIII з’їзді суддів України 12.11.2015 оприлюднені свідчення Ірини Мамонтової, 

колишньої голови Оболонського районного суду м. Києва, ексчленкині Вищої ради 

правосуддя, які вона дала на допиті в Департаменті спеціальних розслідувань 

Генеральної прокуратури України в кримінальному провадженні № 42014000000001734 

за фактом організації вищими службовими особами Міністерства внутрішніх справ 

України за змовою з іншими вищими службовими особами органів прокуратури, судової 

влади масових зловживань службовим становищем, перевищення влади працівниками 

правоохоронного органу та постановлення суддею завідомо неправосудних рішень з 

метою незаконного переслідування учасників руху «Автомайдан» під час масових акцій 

протесту в листопаді 2013 – лютому 2014 року.  

 

Вважаємо за необхідне відтворити озвучений текст свідчень Ірини Мамонтової, оскільки 

до цих фактів є значний суспільний інтерес, а їх оприлюднення є необхідним для 

оцінювання дій судді:  

 

«Під час подій революції, що мали місце у листопаді 2013 – лютому 2014 років до 

Оболонського районного суду, приблизно з кінця грудня 2013 року почали масово 

надходити матеріали про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 122-2 

КУАП. ... Слід зазначити, що такі матеріали за ст. 122-2 КУАП до цього і після цього 

надходили до суду дуже рідко.  

 

Наприкінці грудня 2013 року мені ... надійшов дзвінок, від ... працівника Адміністрації 

Президента України ... Зазначений чоловік, сказав мені, щоб протоколи про 

адміністративні правопорушення якомога швидше були зареєстровані та розглянуті

, а також він зазначив що враховуючи обстановку що склалося в країні необхідно за 

цими матеріалами обирати у відношенні правопорушників максимально можливе 

стягнення.  

 

На першій оперативній нараді суддів в січні 2014 року мною було звернуто увагу суддів 

на неухильне дотримання Закону при розгляді вказаних матеріалів ... Зазначені вимоги 

до суддів мною були висунуті у зв’язку з вищезазначеним дзвінком з Адміністрації 

Президенти України, тому що я зрозуміла, що зазначені адміністративні протоколи 

викликають підвищений суспільний резонанс та увагу від керівництва Держави. Однак, 

жодних вказівок отриманих щодо максимальних покарань, я суддям не переказувала і 

надавала, жодним чином не впливала на прийняті суддями рішення, і навіть не говорила 

про надходження таких дзвінків.  

 

Після новорічних свят мені ще декілька разів надходили телефонні дзвінки ... з 

Адміністрації Президента України ... Зазначені особи просили щоб протоколи про 

адміністративні правопорушення за ст. 122-2 КУАП швидше розглядались ... 

 

Після цього, 17.01.2014 року окремими суддями були прийняті перші рішення по 

зазначеним протоколам, і у вигляді стягнення був призначений штраф. В цей же день 

після обіду був телефонний дзвінок від ... зазначених мною співробітників Адміністрації 

https://www.youtube.com/watch?v=IAM9L_Ky9Zc&t=223s


Президенти України. В ході розмови мені було вимовлене незадоволення такими 

покараннями, і було зазначено, що це суперечить інтересам держави, на що я 

відповіла що не можу впливати на рішення, які приймаються суддями, у відповідь мені 

було повідомлено, що я не можу належним чином організувати роботу суду, що 

необхідно було визначити певних суддів, які повинні були розглядати цю категорію 

справ.  

 

Після цього, в понеділок 20.01.2014 в першій половині дня мені знову зателефонував ... з 

Адміністрації Президента України. І мені було повідомлено, що керівництво ... не 

задоволено моєю роботою, а також на мене скаржаться співробітники 

прокуратури, на що я сказала, що готова написати заяву про звільнення з посади голови 

суду, на що мені сказали що їх це влаштовує.  

 

В цей же день я написала заяву про звільнення мене з посади голови суду за власним 

бажанням і поклала її на стіл у себе в кабінеті. Наступного дня, тобто 21.01.2014 мені 

зателефонували з Адміністрації Президента України та запитали де ж моя заява 

про звільнення ...  

 

Я ... зателефонувала Отрош І.О., яка на той час очолювала раду суддів загальних 

судів, і запитала в неї куди мені привезти заяву ...  

 

Після цього, на засіданні Вищої Ради Юстиції 11.02.2014 року було прийняте рішення 

про звільнення мене з посади голови суду».  

 

Ці факти доводять, що на суддів відбувався тиск з боку Адміністрації Януковича.   

 

Ці показання Мамонтової І. Ю. підтверджуються і багатьма ухвалами судів. Так, на це 

вказано в ухвалі судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.11.2017 у 

справі № 751/4456/17, якою прокуратурі дозволено вилучити справи щодо учасників 

протестів з одного із судів м. Києва:  

 

«Вказані факти безпідставного притягнення до адміністративної відповідальності 

учасників акції протесту «Автомайдан» та її координації з Адміністрації Президента 

України ОСОБА_3 підтверджуються показаннями колишнього голови Оболонського 

районного суду міста Києва ОСОБА_4 яка повідомила, що протягом грудня 2013 та 

січня 2014 року їй на робочій телефон надходили дзвінки з Адміністрації Президента 

України, щодо прискорення розгляду адміністративних матеріалів та обрання 

максимально можливого стягнення відносно правопорушників». 

 

Статистичним дослідженням судових рішень про притягнення водіїв до 

відповідальності встановлено особливий підхід суддів саме до справ за участю 

учасників акцій протестів та різку зміну підходу до вирішення цих справ. Аномалія у 

практиці застосування законодавства також може пояснюватися наявністю такого 

впливу на суддів. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70488049
http://socialdata.org.ua/automaidan-dataviz/


 

Про такі факти вказано у Висновку Громадської ради доброчесності стосовно судді 

Оболонського районного суду м. Києва Дев’ятка В. В та у Висновку щодо Тітова М. Ю. 

 

За інформацією prosud.info з «Довідника суддів Майдану», суддя  розглянула чотири 

справи, які стосувалися поїздки учасників протестних акцій до Межигір’я. У кожному 

випадку вона позбавила водіїв прав керування автомобілем, попри відсутність доказів 

їхньої вини та очевидну фальсифікацію документів. Згадані особи були звільнені від 

відповідальності на підставі Закону України «Про недопущення переслідування та 

покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та 

визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України».  

 

З рішення Вищої ради правосуддя відомо, що «під час розгляду адміністративних 

матеріалів щодо зазначених осіб суддею Скарлат допущені грубі порушення 

законодавства, що можуть свідчити про не об’єктивний та упереджений розгляд 

справ суддею і можуть бути підставою для внесення подання про звільнення судді з 

посади».  

 

Проте ВРП не дотрималася розумного строку розгляду скарги на суддю і 27.06.2017 

ухвалила рішення, яким констатувала порушення в діях судді, але не притягнула її до 

відповідальності у зв’язку із закінченням строку на притягнення до відповідальності. 

 

Прокуратура Київської області за згаданими вище фактами провела розслідування та 

пред’явила судді обвинувачення у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 375 КК України. 

Обвинувальний акт щодо судді передано до Оболонського суду м. Києва, де справа 

розглядалася з 2016 року (№ 756/5873/16-к).  

 

Дотримуючись принципу презумпції невинуватості, закріпленого ст. 62 Конституції 

України, Громадська рада доброчесності не стверджує про вчинення суддею згаданого 

кримінального правопорушення. Водночас Громадська рада доброчесності оцінює 

описані обставини у згаданих вище відкритих джерелах інформації. 

 

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 з погляду стороннього спостерігача (п. 3.1 

Бангалорських принципів поведінки суддів). На думку Громадської ради доброчесності, 

обставини, викладені у згаданих вище джерелах інформації, свідчать про недотримання 

суддею принципів чесності, об’єктивності, неупередженості тощо. Поведінка, яку 

демонструє суддя, не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики. 

 

https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/00_Qualification%20assessment/17.07.2018/Deviyatkavv_vysn.pdf
https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/000_conclusions_2019/08_02_2019/Titov_vysn.pdf
https://prosud.info/maidans-bad-judges.pdf
https://docs.google.com/document/d/1kg52-w4UkJP39t1RalXNWRgWVmv3q2Ee/edit
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2014/ed_2019_10_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#2014


2. Суддя умисно або внаслідок вочевидь недбалого ставлення до виконання своїх 

обов’язків повідомила недостовірні (у тому числі неповні) відомості у декларації 

доброчесності. 

(підпункти 3.1 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на 

посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених 

рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019).  

 

Суддя в декларації доброчесності за 2015 рік у п. 17 зазначила, що не ухвалювала 

рішення, передбачені ст. 3 Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в 

Україні». Проте Громадській раді доброчесності відомо про чотири рішення судді щодо 

учасників протестних акцій «поїздки до Межигір’я», які також були предметом розгляду 

ВРП, яка своїм рішенням від 23.06.2017 встановила, що суддя допустила грубі 

порушення законодавства, що можуть свідчити про необ’єктивний та упереджений 

розгляд справ. Таким чином, суддя внесла недостовірні відомості в декларацію 

доброчесності за 2015 рік. 

 

3. Суддя безпідставно не задекларувала своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є 

ліквідним активом. 

(підпункт 4.6 п. 4 Індикаторів визначення суддів (кандидатів на посаду судді) 

критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених рішенням 

Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

 

З декларації за 2015 рік відомо, що чоловік судді Скарлат Олександр Юрійович є 

власником 1/2 земельної ділянки площею 1063 кв. м у с. Лютіж Київської області з 

05.12.2005 та автомобіля DAEWOO LUBLIN з 06.06.2007. Проте в декларації про майно, 

доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік згадане майно 

відсутнє. 

 

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) 

  

https://drive.google.com/file/d/14c7iz5phuuREfwYbN-6k9Hv3k147gpjV/view
https://docs.google.com/document/d/1kg52-w4UkJP39t1RalXNWRgWVmv3q2Ee/edit
https://public.nazk.gov.ua/declaration/4fcc64ea-0484-4720-9961-0ee5256b9058
https://drive.google.com/file/d/15zWNbnf43BoqbWW6JqqDDZj64d_QK_iv/view?usp=sharing


Протокол 

електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 

 

15.12.2020 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 9-ма голосами з 15 

голосів членів Ради. Роман Маселко заявив самовідвід.  

 

У голосуванні взяли участь 9 членів: 

 

1) Валько Вадим 

2) Воробйов Євген 

3) Жернаков Михайло 

4) Чижик Галина 

5) Марчук Антон 

6) Маселко Роман 

7) Мєлких Едуард 

8) Моторевська Євгенія 

9) Остапенко Дмитро 

 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 


