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ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109,                                             https://grd.gov.ua 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ОКРЕМА ДУМКА 

члена Громадської ради доброчесності Савчука Андрія Володимировича 

щодо Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Баранця Олександра Миколайовича 

 критеріям доброчесності та професійної етики 

  

 

Громадська рада доброчесності 12.04.2017 року затвердила Висновок про 

невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Баранця Олександра 

Миколайовича критеріям доброчесності та професійної етики.  

Підставою для Висновку стали, зокрема, наступні обставини: 

1. У проекті “Відкритий суд” зафіксовано, що у судовому засіданні 31.05.2016 року 

Кандидат заборонив   відеофіксацію   засідання   без   винесення  мотивованої  ухвали 

(https://www.youtube.com/watch?v=sLlcIsgRVnU).  

На відео видно, як Кандидат, будучи головуючим у засіданні, звертається до 

присутніх, які не є учасниками процесу, стосовно того, що вони можуть залишатися в 

судовій залі, але припинити відеофіксацію. Крім того, Кандидат, будучи головуючим, 

дозволяє іншому судді в неприязній формі звертатися до слухача стосовно того, що він не 

має права голосу. 

Кандидат не вважає за необхідне пояснювати присутнім причини порушення 

колегією статті 44 «Гласність розгляду справ» Господарського процесуального кодексу 

України і вимог частин 4 та 5 статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

не виносить ухвали про розгляд справи в закритому засіданні. Окрім того, відсутність 

права слухачів брати участь в обговоренні клопотань і виступати в процесі не скасовує 

обов’язок суду роз’яснювати всім присутнім зміст рішень,  які  їх  стосуються. У даному 

випадку Кандидатом був порушений пункт 3.2 Бангалорських принципів поведінки судді: 

не досить лише вершити правосуддя, потрібно, щоб його звершення було 

очевидним  для  загалу. Зазначене Громадська рада доброчесності розглядає як безумовну 

і самостійну підставу для  негативного  висновку.  

https://www.youtube.com/watch?v=sLlcIsgRVnU
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Не погоджуюся з вказаною вище підставою для Висновку про невідповідність 

Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики з наступних міркувань: 

1. Згідно ст. 4-4 Господарського-процесуального Кодексу України розгляд 

справ у господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить 

вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці. Це  

імперативна норма, отже, суд зобов'язаний розглянути справу в закритому засіданні за 

наявності відповідних підстав, зокрема тоді, коли сторони чи одна зі сторін обґрунтовано 

вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку 

розгляду справи по суті. Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення 

клопотання з цього приводу виноситься ухвала.  

Із відеозапису засідання можна зрозуміти, що під час розгляду справи могли бути 

розголошені відомості, що становлять комерційну таємницю, відтак ця справа мала 

розглядатися у закритому засіданні, що виключає можливість порушення принципу 

гласності. Більше того, відповідно до частини першої статті 56 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» суддя зобов’язаний не розголошувати відомості, які 

становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої 

кімнати і закритого судового засідання.  

На мій погляд, Кандидатом всупереч ст. 44 ГПК України не винесено ухвалу про 

розгляд справи у закритому засіданні, тобто не було дотримано форми, але прийнято 

правильне за змістом рішення. На мою думку, Кандидатом не було порушено принцип 

гласності судового розгляду, а лише не оформлено своє рішення відповідною ухвалою.  

Таким чином, вважаю, що наведені вище обставини не повинні були стати 

підставою для Висновку про невідповідність Кандидата критеріям професійної етики 

та доброчесності, а мали бути надані Вищій кваліфікаційній комісії суддів України в 

якості інформації для її відповідної оцінки в сукупності з  іншими обставинами, які 

характеризують Кандидата, та можуть свідчити про невідповідність Кандидата 

критеріям доброчесності та професійної етики.  

 

20.04.2017 р.  

 

Член Громадської ради доброчесності   

Андрій Савчук  

 

 
 

 


