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Затверджено електронним голосуванням 
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26 квітня 2017 року 
 

РІШЕННЯ 

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України  
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Кравця Олександра Олександровича 
на доповнення до  

Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Кравця 
Олександра Олександровича критеріям доброчесності та професійної етики,  

затвердженого Громадською радою доброчесності 18 квітня 2017 р. 
 
Колегія №3 Громадської Ради доброчесності повідомляє, що розглянула інформацію         
від Кравця Олександра Олександровича (далі – Кандидат), яка надійшла після          
затвердження висновку, і не знайшла підстав для зміни чи скасування висновку           
стосовно нього.  
 
Наданими документами Кандидат обґрунтовує законність набуття ним житла від         
держави і те, що житло не було службовим, законність його зняття з військового обліку              
і законність джерел доходів родини на придбання майна, проте це не було підставою             
для висновку Громадської ради доброчесності. 
 
Доводи Кандидата стосовно зазначення ним неправдивих даних у декларації         
доброчесності становлять додатковий аргумент для висновку. Надаючи додаткові        
пояснення, Кандидат намагається довести, що постановлена ним 23.12.2013 р. у складі           
колегії суддів ухвала, якою залишена без змін постанова про обмеження мирних           
зібрань в м. Одесі, не є рішенням про обмеження прав громадян на проведення зборів,              
мітингів, походів, демонстрацій в Україні. Проте колегія Громадської ради         
доброчесності не погоджується з доводами Кандидата, оскільки вони суперечать         
текстам постановленої ним ухвали і висновкам Вищої ради правосуддя. При цьому           
Кандидат свідомо допускає викривлення змісту частини першої статті 195 Кодексу          
адміністративного судочинства України, про що вже зазначено в висновку Громадської          
ради доброчесності.  
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Натомість з цих пояснень Кандидата очевидно, що неправдиві відомості в          
декларацію доброчесності були внесені свідомо, а не були наслідком помилки. 
 
Поряд з цим повідомляємо, що в своїх поясненнях, направлених на наш офіційний            
портал, Кандидат зазначив таке: 
 
Дата та час: 
13/04/2017 07:21 
Суддя: 
Олександр Олександрович Кравець.  
... не зважаючи , на мою хворобу я за власний кошт придбав мисливську рушницю та               
військову амуніцію ,щоб у разі поширення зброєної агресі Росії на теріторію           
Одеської області ,боронити Україну від ворога... 
 

(те саме Кандидат озвучив на засіданні Громадської ради доброчесності 20.04.2017 р.) 
 
Дата та час: 
25/04/2017 08:18 
Суддя: 
Олександр Олександрович Кравець 
13.12.2013 року отримав дозвіл на гладко-ствольну рушницю. 02.12.2014 року отримав          
дозвіл на травматичну зброю...Зброя була придбана ,у зв’язку із ростом злочинності           
для особистого захисту та захисту родини, так як держава вже не завжди спроможна             
захистити від злочинних посягань та, на щастя, жодного разу не була застосована 

 
Також повідомляємо, що інформація про хід голосування Ради щодо висновку, яку           
Кандидат зазначає в поясненнях (7 самовідводів, 10-за, 0-проти, 1-утримався),         
недоречна, адже відводи не свідчать про незгоду з висновком; члени Ради, які їх             
заявили, за Регламентом не вважаються такими, що брали участь у голосуванні. Член            
Ради (Володимир Козленко), який утримався під час голосування, аргументував це          
недостатньою обізнаністю зі справою Кандидата, а в подальшому заявив колегії про           
повну підтримку висновку.  
 
Результати електронного голосування за затвердження рішення: 
Тетяна Гринь, Леонід Маслов, Віталій Титич, Катерина Смирнова - за 
Роман Куйбіда - самовідвід 
Рішення прийняте одноголосно 
 
Координатор колегії №3 
Громадської ради доброчесності                                                                Роман Куйбіда 
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