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ВИСНОВОК 
про невідповідність судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя 

Воробйова Андрія Володимировича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

  
Проаналізувавши інформацію щодо судді Орджонікідзевського районного суду міста        
Запоріжжя Воробйова Андрія Володимировича (далі – суддя), Громадська рада         
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність судді           
критеріям доброчесності та професійної етики. 
 
1. Суддя допускав дії (бездіяльність) або ухвалював рішення, обумовлені         
політичними мотивами, корпоративною солідарністю, маніпулюючи обставинами      
чи законодавством, або мав економічну, корупційну чи іншу особисту         
зацікавленість в ухваленні (неухваленні) певного рішення. 
Суддя допускав поведінку, яка призвела до істотного порушення основоположних         
прав і свобод 

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

 
Під час Революції Гідності, суддя ухвалював рішення, які містили ознаки          
переслідування учасників акцій протесту: 
 
відповідно до постанови від 20.02.2014 у справі № 335/1765/14-п: 15.02.2014 о 13.30            
ОСОБА_2, знаходячись на автостоянці біля каскаду фонтанів „Райдуга” за адресою          
Набережна магістраль у м. Запоріжжя, організував “несанціоноване” зібрання        
громадян, при цьому на законні вимоги робітників міліції припинити протиправні дії           
категорично відмовився, чим вчинив злісну непокору законним вимогам робітників         
міліції, за що останній був притягнутий до адміністративної відповідальності за          
скоєння правопорушення, передбачене ст. 185 КпАП України та накладено стягнення у           
вигляді виправних робіт строком на один місяць з відрахуванням двадцяти процентів           
заробітку в дохід держави.  
 

https://grd.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57474677


Однак мирні зібрання не потребують санкції і не можуть бути припинені на вимогу             
працівника правоохоронного органу, якщо вони є мирними, адже обмеження щодо          
реалізації свободи мирних зібрань може встановити лише суд. Тому вимоги          
працівників міліції не можна вважати законними. 
 
Постановою Апеляційного суду Запорізької області від 27.03.2014 апеляційна скарга         
адвоката ОСОБИ_2 була задоволена і вказана постанова суду першої інстанції          
скасована. 
 
Бангалорські принципи поведінки суддів визначають, що суддя повинен дотримувати         
високих стандартів поведінки суддів і обстоювати їх з метою поглиблення громадської           
довіри до судових органів, що має першорядне значення для підтримання незалежності           
судової гілки влади (п. 1.6).  
 
Незалежність суддів не є прерогативою чи привілеєм, що надається на користь власних            
інтересів суддів, а на користь забезпечення верховенства права та в інтересах осіб, що             
шукають і очікують правосуддя (Висновок №1 (2001) Консультативної ради         
європейських суддів для Комітету міністрів Ради Європи про стандарти незалежності          
судових органів та незмінюваність суддів).  
 
2. Суддя допускав вочевидь недбале оформлення документів (рішень, ухвал чи          
інших документів, пов’язаних із здійсненням суддею професійної діяльності). 

(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

У 2012-2016 роках суддя ухвалив понад 180 судових рішень російською мовою,           
зокрема в: 

● 2012 році №26040056  
● 2013 році №44740124 
● 2014 році №39997354 
● 2015 році №55120021 
● 2016 році №57916512  

 
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),           

http://reyestr.court.gov.ua/Review/48041875
http://reyestr.court.gov.ua/Review/26040056
http://reyestr.court.gov.ua/Review/44740124
http://reyestr.court.gov.ua/Review/39997354
http://reyestr.court.gov.ua/Review/55120021
http://reyestr.court.gov.ua/Review/57916512


ст. 14 чинного тоді Закону “Про засади державної мовної політики” акти органів            
державної влади, включаючи судові документи, складаються державною мовою.  
 
Таким чином, українське законодавство не давало і не дає жодних підстав для            
використання російської мови у складанні судових рішень. 
 
 
3. Суддя, не перебуваючи на робочому місці, ухвалював судові рішення. 

(підпункт 6.5 п. 6 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на          
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затверджених        
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 
 

За інформацією, яка міститься у суддівському досьє (аркуш 38) 23.10.2012 та           
23.10.2013 суддя перебував на навчанні в Дніпропетровському регіональному        
відділенні Національної школи суддів України. 
 
Водночас, за інформацією, яка міститься у Єдиному державному реєстрі судових          
рішень, у ці дні суддею були ухвалені судові рішення: 

● http://reyestr.court.gov.ua/Review/27145944  
● http://reyestr.court.gov.ua/Review/27145952  
● http://reyestr.court.gov.ua/Review/27145961  
● http://reyestr.court.gov.ua/Review/27912819  
● http://reyestr.court.gov.ua/Review/27288531 
● http://reyestr.court.gov.ua/Review/34681942 

Згідно із статтями 1 та 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.  

Згідно з практикою Вищою ради правосуддя під час конкурсу до Верховного Суду,            
оголошеного 07.11.2016, дії судді щодо ухвалення рішень у період перебування судді           
за межами суду є порушенням чинного законодавства, правил професійної етики та є            
такими, що підривають авторитет правосуддя. 

4. Суддя безпідставно не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, що є             
ліквідним активом, дохід, або значно занизив його обсяг і (або) вартість, або            
безпідставно не подав інформацію для декларування членом сім’ї. 
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(підпункт 4.6 п. 4 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів         
на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики,        
затверджених рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019) 

У деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого          
самоврядування, за 2017, 2018 роки суддя вказав, що з 10.01.2012 користується           
автомобілем BMW Е 70 /Х5 3.0D. Але в деклараціях судді за 2015, 2016 роки це авто не                 
було вказане.  
  
Громадська рада доброчесності не змогла забезпечити судді право на відповідь до           
затвердження цього висновку, оскільки суддя не надав контактної інформації, однак,          
готова розглянути пояснення, якщо такі надійдуть. 
 
 
 
 
Координатор 
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
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Протокол 
електронного голосування  

(є невід’ємною складовою висновок) 
 
14.10.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок про невідповідність        
судді 11-ма голосами з 18 голосів членів Ради.  
 
У голосуванні взяли участь 11  членів: 
 

1. Воробйов Євген 
2. Куйбіда Роман 
3. Кулібаба Андрій 
4. Марчук Антон 
5. Маселко Роман 
6. Мєлких Едуард 
7. Моторевська Євгенія 
8. Остапенко Дмитро 
9. Соколенко Наталія 
10. Чижик Галина 
11. Шепель Тарас 

 
 
 
 
 
Координатор  
Громадської ради доброчесності             (підписано електронним цифровим підписом) 
 
 
 
 
 
 


