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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Чернігівського окружного адміністративного суду  

Зайця Олександра Володимировича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію про суддю Чернігівського окружного      
адміністративного суду Зайця Олександра Володимировича (далі – суддя),        
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про           
невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики. 

1. Суддя ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами, та свавільно         
встановлював обмеження у реалізації права на мирні зібрання, що нівелювало          
реалізацію свободи мирних зібрань, наприклад, необмеженому колу осіб на         
тривалий час. 

(підпункт 1.8 п.1 та п. 3.6 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів             
(кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,         
затвердженим рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

У листопаді 2013 року суддя обмежив проведення мирного зібрання “Я обираю ЄС” у             
м. Чернігові.  

Так, постановою від 23.11.2013 у справі №825/4330/13-а суддя обмежив право на           
мирне зібрання шляхом заборони Чернігівській обласній організації політичної партії         
"Демократичний Альянс" та іншим суб'єктам (фізичним та юридичним особам,         
громадським об’єднанням та політичним партіям, в тому числі зі статусом          
юридичної особи) під час проведення мирних масових зібрань (пікетування, хода,          
демонстрація, мітинг, тощо) встановлювати малі архітектурні форми (намети,        
кіоски, навіси, у тому числі тимчасові та пересувні), використовувати звуко- та кіно-            
відтворюючу апаратуру з 23 листопада 2013 року по 7 січня 2014 року на Красній              
площі м. Чернігова та прилеглих вулицях Шевченка, Магістратській, Гетьмана         
Полуботка та проспекту Миру.  
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Примітно, що суддя відкрив провадження у справі 23.11.2013, та призначив її до            
розгляду на 21.00 того ж дня. У такий же спосіб діяли інші судді, які забороняли               
проведення мирних зібрань у різних містах України.  

На підставі рішення судді 25.11.2013 чернігівські правоохоронці силою знесли намети          
протестувальників. Апеляційний суд Чернігівської області вироком від 01.06.2017        
засудив колишнього заступника начальника Управління МВС України в Чернігівській         
області - начальника міліції громадської безпеки УМВС в Чернігівській області Е.           
Гребенюка, який керував діями правоохоронців зі знесення наметів протестувальників         
25.11.2013. У вироку суду, зокрема, вказано, що Гребенюк давав підлеглому незаконну           
вказівку щодо підготовки листа з недостовірними фактами про наявність загрози          
грубих порушень громадського порядку при проведенні мирного зібрання “Я обираю          
ЄС”. Саме цей лист використала міська рада у своєму позові до Чернігівського            
окружного адміністративного суду.  

Київський апеляційний адміністративний суд ухвалою від 06.02.2014 постанову судді         
Зайця О. В. залишив без змін.  

Вищий адміністративний суд України в ухвалі від 23.03.2016 вказав на те, що            
Чернігівський окружний адміністративний суд та Київський апеляційний       
адміністративний суд не перевірили обґрунтованість вимог про обмеження мирного         
зібрання, та скасував обидва рішення. 

Чернігівська обласна організація партії “Демократичний альянс” зверталась із заявою         
про проведення перевірки дій судді до Тимчасової спеціальної комісії з перевірки           
суддів судів загальної юрисдикції (далі також - ТСК). ТСК не встигла провести            
перевірку, і передала матеріали до Вищої ради правосуддя (далі - ВРП). 

У своєму висновку за результатами попередньої перевірки від 24.11.2017 член ВРП           
Мірошниченко А. М. пропонував відкрити дисциплінарне провадження щодо судді         
Чернігівського окружного адміністративного суду Зайця О. В. Натомість його колеги,          
члени Третьої дисциплінарної палати, з ним не погодились і ознак істотного           
дисциплінарного проступку в діях судді не побачили. У рішенні № 362/3дп/15-17 від            
01.03.2017 Третя дисциплінарна палата ВРП констатувала, що суддя допустив         
порушення під час розгляду справи, однак відмовила у відкритті дисциплінарного          
провадження у зв’язку із закінченням строку притягнення до дисциплінарної         
відповідальності.  

Звертаємо увагу на те, що суддя у своєму рішенні встановив заборону не лише             
Чернігівській обласній організації політичної партії "Демократичний Альянс", але й         
іншим суб’єктам. В окремій думці щодо рішення Вищої ради юстиції від 14.04.2016            
року А. Мірошниченко, М. Гусак та А. Бойко наголосили на свавільності такої            
заборони. Також Вищий адміністративний суд України вказував на те, що таке           
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обмеження є непропорційним та не відповідає міжнародним стандартам ОБСЄ у          
царині свободи мирних зібрань. 

Таким чином, суддя ухвалив рішення, яким свавільно обмежив права необмеженого          
кола осіб на проведення мирних зібрань під час подій Революції Гідності.  

2. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно своє майно, що є ліквідним           
активом. 
(підпункт 4.6 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

2.1. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого           
самоврядування, за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки суддя вказав, що йому з 28.05.2014 на               
праві користування належить квартира площею 62,1 кв.м у м. Чернігові. Водночас           
відомості про користування вказаною квартирою не вказані у деклараціях про майно,           
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, судді за 2014 та 2015 роки. 
 
2.2. У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого           
самоврядування, за 2015, 2016, 2017 та 2018 роки суддя вказав, що його дружині на              
праві спільної власності з 16.11.2011 належить квартира площею 33,9 кв.м. Разом з            
тим, відомості про вказану квартиру відсутні у деклараціях про майно, доходи, витрати            
і зобов’язання фінансового характеру, за 2012-2015 роки, що містять в суддівському           
досьє. 

2.3. Згідно з даними досьє, з 30.05.2006 судді на праві приватної власності належить дві              
земельні ділянки у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області загальною        
площею 2302 кв. м та 1200 кв. м відповідно. Проте у деклараціях особи, уповноваженої              
на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015, 2016, 2017 та            
2018 роки суддя вказав лише ділянку площею 2300 кв. м, зазначивши іншу дату             
набуття (15.06.2006).  

Бангалорські принципи поведінки судді визначають, що суддя повинен бути         
поінформованим про власні економічні інтереси як приватної особи або         
опікуна/піклувальника і докладати розумних зусиль для того, щоб бути         
поінформованим про економічні інтереси членів своєї сім’ї (п. 4.7). Викладене          
підтверджує, що суддя неналежно ставився до обов’язку правдиво декларувати своє          
майно та не вживав достатніх зусиль для виявлення інформації про належно йому та             
членам його сім’ї майно.  

Поведінка, яку демонструє суддя, для учасників процесу та інших осіб не є еталоном             
порядності і справедливості, прикладом чесності. Така поведінка судді підриває         
упевненість громадян у справедливості судової системи.  
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Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
початку її співбесіди з Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, оскільки          
Комісія призначила її у строк, що унеможливив таку комунікацію. Громадська рада           
доброчесності готова розглянути пояснення судді, якщо такі надійдуть. 

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

  

Координатор  

Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновку) 
 

18.04.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 17-ма голосами з 19          
голосів членів Ради. Максим Середа заявив самовідвід. 
 
У голосуванні взяли участь  17 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Кулібаба Андрій  
6) Марчук Антон 
7) Маселко Роман 
8) Мєлких Едуард 
9) Моторевська Євгенія 
10) Остапенко Дмитро 
11) Смалюк Роман 
12) Соколенко Наталія 
13) Стригун Дмитро 
14) Сухоставець Роман 
15) Чижик Галина 
16) Шепель Тарас 
17) Яким’як Олег 

 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 

 
 
 


