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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Барановський Роман
Анатолійович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 70,5
Результати практичного завдання – 79
Загальний результат іспиту – 149,5
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Барановського Р.А. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПІВБЕСІДИ

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою
правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

Оцінка доброчесності
Причетність до ухвалення сумнівних рішень
Як зазначається в рішенні Вищої ради юстиції, суддя Барановський Р.А. 25 листопада 2013 року ухвалив постанову про
заборону проведення на Європейській площі в м. Дніпропетровську будь-яких масових заходів у період з 25.11.2013
року по 31.12.2013 року включно, також заборону встановлення наметів, тимчасових споруд, малих архітектурних форм
та інших елементів і споруд. Вища рада юстиції встановила, що суддя Барановський Р.А. не навів доказів існування
реальної небезпеки порушення громадського порядку та загрози здоров’ю людей, однак, не знайшла доказів, які б
вказували на злий умисел або грубу недбалість судді Барановського Р.А.. З урахуванням цього Вища рада юстиції
вирішила відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду можливість
виникнення у стороннього поінформованого спостерігача обгрунтованих сумнівів у дотриманні суддею принципів
справедливості, об’єктивності та неупередженості при прийнятті суспільно важливого судового рішення може свідчити
про порушення кандидатом критерію щодо непричетності до ухвалення сумнівних рішень.

Біографічна довідка
Освіта:
2001 – Дніпропетровський національний університет.

Кар’єра:

2008 – т.ч. – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду (2013 – обраний безстроково);
2001-2008 – робота на посадах (помічник прокурора, старший слідчий, помічник прокурора з нагляду за додержанням
законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах) в Прокуратурі Дніпропетровської області;
серпень-листопад 2008 – головний спеціаліст Красногвардійського районного управління юстиції в м. Дніпропетровськ.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Барановський Анатолій Людвігович (батько) – 1993-по т.ч. самозайнята особа, адвокат.

Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2012-2016 роки:
1. Загородня Юлія Валентинівна (дружина) – 2010-2012 працювала помічником судді Дніпропетровського окружного
адміністративного суду.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік

Рішення Вищої ради правосуддя “Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Дніпропетровського
окружного адміністративного суду Барановського Р.А.”

Додаткова інформація
Інша інформація:
1) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 4 липня 2018 року Комісія ухвалила
рішення про невідповідність Барановського займаній посаді судді.
2) Вища кваліфікаційна комісія суддів України 17 вересня 2018 року прийняла рішення про внесення подання до Вищої
ради правосуддя про звільнення з посади судді Барановського Романа Анатолійовича.

