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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Лук’яненко Марина Олексіївна
Суд
Харківський окружний адміністративний суд

Статус
Суддя з 09.12.2010

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Суддівська кар’єра:
2010-т.ч. – суддя Харківського окружного адміністративного суду (з 2017 року призначена безстроково);
Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки:
1. Дідовець Валентин Андрійович (чоловік) – з 1999 по 2013 обіймав посаду судді Червонозаводського районного суду
м. Харкова.
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя “Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно
судді Харківського окружного адміністративного суду Лук’яненко М.О.”

Доброчесність
Ухвалення сумнівних рішень

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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Як вбачається з аналітичного матеріалу, підготовленого ГО «Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» в рамках проекту
журналістських розслідувань “Prosud”, суддя Лук’яненко входить до списку суддів, які виносили рішення про обмеження
права на мирні зібрання у період масових акцій протесту під час Революції Гідності.
Як вбачається з рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, у грудні 2013 року суддя Лук’яненко М.О.
своєю постановою заборонила Ізюмській міській організації Партії Регіонів та Ізюмській міській партійній організації ВО
“Батьківщина” проводити заходи у м. Ізюм 5 грудня 2013 року. Проте, Друга Дисциплінарна палата не виявила у її діях
ознак дисциплінарного проступку та вирішила відмовити у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 10 березня 2016 року суддя Лук’яненко М.О
підтвердила можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.
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