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РІШЕННЯ
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Григор’євої Ірини Вікторівни
Проаналізувавши інформацію про Григор’єву Ірину Вікторівну, яка є суддею Вищого
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, Громадська рада
доброчесності вирішила надати Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію
про Кандидата.
Відповідно до матеріалів статті «Мандат на вбивство», розміщеної в Інтернет-виданні Лівий
берег, Кандидат брала участь у розгляді резонансної справи, пов’язаною з вбивством
підприємця Василя Кривозуба (
https://lb.ua/news/2010/12/01/76128_mandat_na_ubiystvo.html
).
Одним з обвинувачених у цій справі був Сергій Демішкан – син впливового народного
депутата від Партії Регіонів (на момент описуваних подій – партії влади) та колишнього
керівника підприємства Укравтодор Володимира Демішкана.
У статті стверджується, що незважаючи на численні докази вини Сергія Демішкана, він зумів
уникнути відповідальності. Зокрема, під час досудового слідства, обвинувачений власноруч
описав схему розташування тіла Василя Кривозуба, внаслідок чого вдалося віднайти труп
потерпілого.
За даними видання, майже 
після двох років слухань і буквально за місяць до винесення
вироку, Кандидат задовольнила клопотання сторони обвинувачення та відправила справу на
додаткове розслідування, а також змінила обвинуваченому Демішкану запобіжний захід на
такий, що не пов'язаний з триманням під вартою, нібито через погіршення його стану
здоров’я. При цьому у матеріалі висловлюються припущення, що різка зміна позиції
обвинувачення пов’язана з політичними впливами на розгляд справи, а суд, який розглядав
справу, не був незалежним та неупередженим.
Оцінюючи цю інформацію, Громадська рада доброчесності виходить з такого.
За пошуком у Єдиному державному реєстрі судових рішень нам не вдалося віднайти
будь-яких судових рішень за участю Кандидата у цій справі, зокрема й тих, на які
посилається автор публікації.
Водночас ми встановили, що менше ніж за місяць після ухвалення резонансного рішення
(відповідно до інформації з публікації), Верховна Рада України, більшість у якій належала
депутатам від Партії Регіонів, обрала Кандидата на посаду судді Вищого спеціалізованого
суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2640-17
).
На думку Громадської ради доброчесності, обставини цієї справи поєднані з напрочуд
швидким кар’єрним зростом Кандидата викликають обґрунтовані побоювання щодо
незалежності Кандидата від політичних впливів. Вважаємо, що наведена інформація має
бути обговорена Вищою кваліфікаційною комісією суддів під час проведення співбесіди з

Кандидатом.
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