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ВИСНОВОК 
про невідповідність 

судді Оболонського районного суду міста Києва 
Місечка Миколи Миколайовича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Критеріями доброчесності та професійної етики є цінності, відображені у Бангалорських          
принципах поведінки суддів, на основі яких було розроблено Кодекс суддівської етики.           
Проаналізувавши інформацію про суддю, Громадська рада доброчесності виявила факти, які          
свідчать про недотримання суддею цих цінностей. 

За критерієм “Чесність і непідкупність”, “Незалежність” та “Компетентність і         
старанність”. 

25.01.2014 Місечко М. М. задовольнив клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС           
України в м. Києві Бондаренка Р.В., погодженого прокурором прокуратури Оболонського          
району м. Києві Теровським Я.С., у справі №11-сс/796/231/2014 про застосування          
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 23.03.2014 щодо учасника            
масових акцій протесту в період із 21 листопада 2013 року в місті Києві. 

Апеляційний суд міста Києва 5.02.2014 скасував запобіжний захід, та зазначив, що           
застосовуючи до особи винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий            
суддя не в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального законодавства          
України, а саме припустився таких порушень вимог ст. ст. 177, 178, 183, 194 КПК України,               
які істотно вплинули на правильність прийнятого рішення та тягнуть за собою його            
скасування. Крім того, застосовуючи до особи найбільш суворий запобіжний захід, слідчим           
суддею не з’ясовано та не наведено переконливих аргументів на користь того, що            
застосування більш м’яких запобіжних заходів не зможе забезпечити його належної          
процесуальної поведінки, у зв’язку з чим ухвала слідчого судді підлягає скасуванню. 

Суддя брав участь в ухваленні рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання             
під вартою щодо учасника Майдану. Загальновідомо, що ці рішення були свавільними і            
приймалися з ігноруванням принципу незалежності. Це визнано на законодавчому рівні під           
час прийняття законів “Про відновлення довіри до судової влади” та “Про очищення влади”.  
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Проте, в п.17 декларації доброчесності за 2012-2016 суддя підтвердив, що ним не            
приймалися одноособово або у колегії суддів рішення, передбачені ст. 3 Закону України            
«Про відновлення довіри до судової влади в Україні», що свідчить про повідомлення            
недостовірних відомостей в декларації доброчесності. 

22.03.2017 Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила відмовити у          
притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Оболонського районного суду міста         
Києва Місечка М.М. у зв’язку із закінченням встановленого законом строку для притягнення            
судді до дисциплінарної відповідальності. 

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і справедливості, прикладом чесності, стриманості, врівноваженості. Така        
поведінка судді підриває упевненість громадян у справедливості судової системи. Суддя не           
усвідомлює, що перебуває під постійним та пильним контролем громадськості і такий           
контроль є необхідним. 

На підставі викладених фактів Громадська рада доброчесності зробила оцінку про          
невідповідність Місечко М.М. критеріям доброчесності та професійної етики. 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності                   (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРОТОКОЛ 
електронного голосування 

рішення про затвердження висновку 
 

13 березня 2018 р. Громадська рада доброчесності затвердила висновок 13-ма голосами з 15             
голосів членів Ради.  

Самовідвід заявили Р. Маселко та К. Смирнова. 

 

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 


