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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді  

Краснолиманського міського суду Донецької області 
Мірошниченка Олександра Володимировича 

 
Проаналізувавши інформацію про суддю Краснолиманського міського суду Донецької        
області Мірошниченка Олександра Володимировича (далі – суддя), Громадська        
рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність           
судді критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускав вочевидь недбале оформлення документів (рішень, ухвал чи          
інших документів, пов’язаних із здійсненням суддею професійної діяльності). 
 
(підпункт 6.1 пункту 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
  
Починаючи з 10.08.2012, суддя ухвалив приблизно сотню судових рішень російською          
мовою, розглянувши справи за Кримінальним процесуальним кодексом України 1960         
року, зокрема велику кількість вироків, наприклад, у справах 0530/3636/2012,         
0530/3805/2012, 0530/3787/2012, 0530/3438/2012, КП № 1-10/11 та ін. 
  
Однак 10.08.2012 набрала чинності нова редакція статті 19 цього Кодексу, яка           
однозначно виключила можливість застосування російської мови у судових        
документах: “Мова, якою здійснюється провадження в кримінальних справах,        
визначається статтею 15 Закону України “Про засади державної мовної політики”. 
 
Стаття 15 Закону стосувалася мови досудового розслідування та прокурорського         
нагляду. Водночас згідно зі статтею 10 Конституції України, рішення Конституційного          
Суду України від 14.12.1999 № 10-рп/99 (справа про застосування української мови),           
ст. 14 чинного тоді Закону “Про засади державної мовної політики” акти органів            
державної влади, включаючи судові документи, складаються державною мовою.  
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Таким чином, жоден законодавчий акт ні тоді, ні тепер не давав права судді складати              
судові рішення недержавною мовою. 
 
2. Суддя допускав порушення правил етики у професійній діяльності чи в           
особистому житті.  
 
(підпункт 4.1 пункту 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 
Відповідно до ст. 1, 3 Кодексу суддівської етики "Суддя повинен бути прикладом            
неухильного додержання вимог закону і принципу верховенства права, присяги судді, а           
також дотримання високих стандартів поведінки з метою зміцнення довіри громадян у           
чесність, незалежність, неупередженість та справедливість суду. Суддя має докладати         
всіх зусиль до того, щоб на думку розсудливої, законослухняної та поінформованої           
людини його поведінка була бездоганною.  
 
На сторінці судді у соціальній мережі Фейсбук 09.05.2019 суддя розмістив          
необмеженому колу осіб інформацію (картинку), що містить символіку        
комуністичного тоталітарного режиму, а саме зображення серпа, молота та п’ятикутної          
зірки, що заборонена до поширення відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про              
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних      
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (поширення, а також           
публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму на всій        
території України заборонено).  
 
Розміщення цієї інформації отримало більше 30-ти вподобань та два подальші          
поширення соціальною мережею Фейсбук. 
 
Нещодавно Конституційний Суд України акцентував увагу на тому, що “червону зірку,           
зображені навхрест серп і молот та інші символи комуністичного режиму кілька           
десятиліть поспіль широко використовували антиукраїнські сили для поширення        
атмосфери страху, ненависті та агресії, для заперечення права Українського народу на           
власну незалежну державу, у тому числі й після здобуття Україною незалежності, для            
антиукраїнської пропаганди в багатьох регіонах України, особливо в період         
Помаранчевої революції та Революції Гідності й, зокрема, взимку та навесні 2014 року.            
Символи комуністичного режиму активно застосовувалися у 2014 році для штучної          
дестабілізації обстановки в Україні, для виправдання анексії Російською Федерацією         
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також збройної агресії та           
тимчасової окупації Російською Федерацією частини Донецької та Луганської        
областей, у межах яких незаконні збройні формування, що їх створила, підтримує та            

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=800534193652940&set=a.450619835311046&type=3&theater
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-19?lang=en


фінансує Російська Федерація, захопили органи державної влади та органи місцевого          
самоврядування, створили окупаційну адміністрацію, позбавивши населення права на        
демократичне врядування, унеможливили дію Конституції України та законодавства        
України в цих районах, запровадили квазісудові та позасудові розправи, утримують          
заручників та застосовують до них катування й нелюдське поводження. 

Такі незаконні збройні формування використовують символи комуністичного режиму        
для протиставлення українським державним символам та ідеї української державності,         
для дискредитації ідеї демократії, становлять реальну загрозу правам людини,         
державному суверенітетові України та її територіальній цілісності. Тому заборона         
використання цієї символіки та пропаганди тоталітарних режимів має легітимну мету,          
що полягає в унеможливленні повернення до недемократичного функціонування        
публічної влади, запобіганні порушенням основоположних прав людини”. 

 
Додатково надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію,        
яка сама по собі не стала підставою для висновку, але потребує пояснення судді. 
 
Відповідно до відомостей зі сторінки соціальної мережі Фейсбук особа, ймовірно          
близька до судді, Мірошниченко Євген Олександрович (можливо, син) вказала місцем          
роботи:  
- Главный юрисконсульт ООО "Агрисовгаз" (місцезнаходження – РФ); 
- Руководитель юридической клиники Среднерусский университет (гуманитарный       
институт) (місцезнаходження – РФ). 
 
Потрібно з’ясувати, чи є зазначена особа родичем судді, а якщо так, то чи не впливає               
це на рівень зовнішнього сприйняття незалежності судді.  
 
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього рішення, оскільки суддя не надав контактної інформації.  
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 

електронного голосування  
(є невід’ємною складовою рішення) 

 
26.07.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 12-ма голосами з 18          
голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 12 членів: 

1) Валько Вадим 
2) Воробйов Євген 
3) Жернаков Михайло 
4) Куйбіда Роман 
5) Маселко Роман 
6) Мєлких Едуард 
7) Остапенко Дмитро 
8) Соколенко Наталія 
9) Сухоставець Роман 
10) Стригун Дмитро 
11) Чижик Галина 
12) Шепель Тарас 

 
 

 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 

 



Додаток 1 
до Рішення про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України 

інформації про суддю Краснолиманського міського суду Донецької області 
Мірошниченка Олександра Володимировича 

 
До п. 1 Інформації 
 

 
 
До п. 2 Інформації 
 

 


