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щодо висновку 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Смоковича Михайла Івановича 

 критеріям доброчесності та професійної етики 
  

Громадська рада доброчесності 14.05.2017 затвердила висновок про невідповідність        
кандидата на посаду судді Верховного Суду Смоковича Михайла Івановича (далі –           
Кандидат) критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
Під час розгляду цього питання я заявив самовідвід, оскільки знайомий з Кандидатом            
біля 12 років - від початку функціонування Вищого адміністративного суду України.           
Незважаючи на сумніви у тому, чи може член Громадської ради доброчесності, який            
заявив самовідвід, висловлювати окрему думку щодо відповідного рішення Ради, я не           
знайшов перешкод для цього у Регламенті. А тому вирішив підготувати окрему думку,            
у якій, однак, не буду оцінювати правильність рішення Громадської ради          
доброчесності за суттю. 
 
За часів президенства В. Януковича склалася катастрофічна ситуація із дотриманням          
державою права на свободу мирних зібрань. Адміністративні суди щороку         
задовольняли біля 80 відсотків позовів органів влади про заборону мирних зібрань.           
При цьому вони зневажали Конституцію України, Європейську конвенцію з прав          
людини та відповідну практику Європейського суду з прав людини і часто           
застосовували радянський указ та акти органів місцевого самоврядування, які         
знецінювали свободу мирних зібрань. 
 
Будучи секретарем Пленуму Вищого адміністративного суду України, Кандидат        
ініціював підготовку проекту постанови пленуму Вищого адміністративного суду        
України, до роботи над якою в межах робочої групи був залучений і я - тоді як член                 
науково-консультативної ради при цьому Суді. На той час це виглядало чи не єдиною             
реалістичною можливістю привести судову практику щодо свободи мирних зібрань у          
відповідність до європейських стандартів. Адже численні міжнародні конференції на         
цю тему, тренінги в Національній школі суддів, на жаль, не давали жодного            
позитивного результату, а робота над відповідним законопроектом зволікалася.  
 
Кандидат доклав чималих зусиль, щоб в стислі строки підготувати якісний проект           
постанови пленуму, який давав надію на зміну судової практики щодо свободи мирних            
зібрань. Однак, з незалежних від Кандидата причин, цей проект так і не було             
затверджено пленумом Вищого адміністративного суду України. Переконаний, що        
тодішнє керівництво суду створювало для цього перешкоди, а значна частина суддів не            
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були в цьому зацікавлені, адже самі благословляли такі заборони. 
 
Кандидат також був у робочій групі, створеній у Парламенті для підготовки           
законопроекту про свободу мирних зібрань (здається, це були 2012-2013 р.). Завдяки           
участі Кандидата та погодженій позиції з правозахисниками, які теж були у складі            
робочої групи, у законопроекті знайшли відображення зміни до Кодексу         
адміністративного судочинства України, які встановлювали підвищені вимоги до        
органів влади-позивачів і суду у відповідній категорії справ, зокрема щодо строку           
звернення до суду, обов'язку доказування, обґрунтування судового рішення, меж         
втручання у свободу мирних зібрань тощо.  
 
Я інформував Громадську раду доброчесності про обставини, у яких Кандидат          
докладав значних зусиль для зміни ситуації щодо свободи мирних зібрань, тоді як така             
свобода була знівельована практикою органів влади. На жаль, ця інформація не           
знайшла відображення у висновку щодо Кандидата і не була зважена членами Ради            
поряд з іншою інформацією, як це було, наприклад, у рішенні Ради щодо судді Ханової              
Раїси Федорівни. 
 
22.05.2017  
 
Куйбіда Роман Олексійович 
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