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Рішення 
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 

інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Коверзнева Вадима Олександровича 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Деснянського районного суду м. Чернігова         
Коверзнева Вадима Олександровича (далі – Кандидат), Громадська рада        
доброчесності виявила дані, що характеризують кандидата та можуть бути використані          
під час його оцінювання. 
  
1. Відповідно до даних суддівського досьє Кандидат брав участь в ухваленні рішення у             
справі Єрохіної О.В. У цій справі Європейський суд з прав людини визнав порушення             
Україною статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.           
Зокрема, Європейський суд з прав людини вказав, що в основу вироку були покладені             
визнавальні показання заявниці, здобуті без участі захисника. Крім того Кандидат не           
вказав про цей факт у декларації доброчесності за 2016 рік, поданої вперше. 
  
З цього приводу Кандидат надіслав Громадській раді доброчесності пояснення. В          
узагальненому вигляді зміст пояснень Кандидата зводиться до такого. 
  
Щодо розгляду справи з порушенням Конвенції про захист прав людини і           
основоположних свобод 

Справді, колегія Деснянського районного суду м. Чернігова 21.04.2003 ухвалила         
обвинувальний вирок відносно Єрохіної О. В. Однак Кандидат просить звернути увагу           
на те, що він брав участь у повторному розгляді цієї справи. 

Натомість перша колегія Деснянського районного суду м. Чернігова з огляду на скаргу            
підсудної про порушення її права на захист на початковому етапі досудового           
розслідування постановила ухвалу від 31.07.2002 про повернення кримінальної справи         
на додаткове розслідування прокурору м. Чернігова, в якій, зокрема вказала на           
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необхідність перевірки скарги Єрохіної О.В. про її відмову від захисника внаслідок           
тиску з боку представників правоохоронних органів. Втім, вказана ухвала місцевого          
суду була скасована ухвалою Апеляційного суду Чернігівської області із вказівкою про           
відсутність підстав для повернення кримінальної справи на додаткове розслідування та          
необхідність її розгляду по суті. 

Кандидат звернув увагу на те, що відповідно до ч. 7 ст. 374 КПК України (1960 року),                
який діяв на час розгляду справи місцевим судом, вказівки суду, який розглянув справу             
в апеляційному порядку, є обов’язковими для органів дізнання і досудового слідства           
при додатковому розслідуванні і суду першої інстанції при повторному розгляді          
справи. Крім того, на час розгляду ним справи ще не набув чинності Закон «Про              
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», а           
тому він не міг застосовувати практику Європейського суду з прав людини як джерело             
права. 

Також Кандидат просив звернути увагу на те, що з 2003 року він набув значний досвід               
у застосуванні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та           
практики Європейського суду з прав людини. Тому якби цю справу довелося           
розглядати сьогодні, то Кандидат вчинив би по іншому і вказівки апеляційного суду            
вже не виконував би з огляду на те, що головною ознакою судового рішення є його               
справедливість і відповідність стандартам верховенства права. На той час головною          
ознакою судових рішень були їх законність і обґрунтованість, а, як відомо, законність            
не завжди є справедливою та моральною. 

Оцінюючи ці пояснення, Громадська рада доброчесності зважає на таке. Під час           
комунікації з Громадською радою доброчесності Кандидат продемонстрував здатність        
визнавати свої помилки і вдосконалювати свою практику, що, на думку Громадської           
ради доброчесності, позитивно характеризує цього Кандидата. Крім того, Громадська         
рада доброчесності враховує пояснення Кандидата щодо його зв’язаності позицією         
апеляційного суду та обмежених можливостей у використанні практики Європейського         
суду з прав людини у 2003 році. 

Водночас з огляду на важливість наданих Кандидатом пояснень, Громадська рада          
доброчесності вважає за необхідне надіслати їх до відома Вищої кваліфікаційної          
комісії суддів України. 

Щодо незазначення інформації  про рішення у декларації доброчесності. 

Кандидат пояснив незазначення у декларації доброчесності інформації про розгляд         
справи з допущенням порушень Конвенції тим, що «в рішенні ЄСПЛ від 15.11.2012            
року не встановлено порушення вимог Конвенції саме судами України, а констатовано           
незабезпечення права заявниці на доступ до захисника на початковому етапі          
тримання її під вартою». 



Громадська рада доброчесності не може погодитись з цим твердженням Кандидата. 

У п.72 рішення Європейський суд вказав, що порушення прав заявниці полягало,           
зокрема, у тому «що визнавальні показання, отримані за відсутності захисника, були           
покладені судами в основу обвинувального вироку». Тому Громадська рада         
доброчесності вважає, що до порушень прав заявниці, констатованих у рішенні          
Європейського суду з прав людини, призвела сукупність дій органів досудового          
слідства та судів. 

З огляду на це Рада вважає, що суддя повинен був вказати цю інформацію у декларації               
доброчесності. 

Додаток: 

1.              Пояснення Кандидата 

  
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

  

  
  
 
 
 
 
  



                                                                               Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою інформації) 
 
23.02.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації         
13-ма голосами з 20 голосів членів Ради.  
 
 
У голосуванні взяли участь 13 членів: 

1. Валько Вадим 
2. Воробйов Євген 
3. Куйбіда Роман 
4. Кулібаба Андрій 
5. Марчук Антон 
6. Моторевська Євгенія 
7. Савчук Андрій 
8. Середа Максим 
9. Смалюк Роман 
10. Стригун Дмитро 
11. Соколенко Наталія 
12. Сухоставець Роман 
13. Шепель Тарас 
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Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 


