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ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду
Князюка Олександра Васильовича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про суддю Апеляційного суду Одеської області
Князюка Олександра Васильовича
(далі – Кандидат), Громадська рада
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність
Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.
1. Кандидат на посаду судді надав неправдиві відомості під час добору або
кваліфікаційного оцінювання для отримання позитивного результату при оцінці
критеріїв професійної етики чи доброчесності або в межах інших юридичних
процедур, які стосуються професійної діяльності чи кар’єри, для отримання
позитивного результату.
(підпункт 3.5 п. 3 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів на
посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019)
В анкеті кандидата на посаду судді (п. 2 р. 6 “Відомості про притягнення до
юридичної відповідальності”) Кандидат зазначив про те, що він не притягувався до
адміністративної, цивільної, кримінальної відповідальності, повісток в суд не
отримував, кримінальних проваджень (кримінальних справ) стосовно нього не
порушувалось.
У публікації в ЗМІ, а саме в матеріалі «Суддю визнали невинним у наїзді
машиною на двох людей» вказується на те, що Кандидат у 2007 році був учасником
ДТП, за наслідком якої дві людини втратили життя:
"Cлідчий відділ обласної прокуратури Луганщини закрив кримінальну справу за
фактом пригоди 22 травня на вулиці Будьонного в Луганську. Увечері того дня суддя
господарського суду області 35-річний Олександр Закропивний на пішохідному
переході на смерть збив машиною 29-річну Світлану Каніщеву та 6-річного Микиту".
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Кандидат надав пояснення відносно цієї події: “Так, дійсно така подія була і я
маю безпосереднє до неї відношення”. К
 андидат додав до пояснення копії Постанови
про припинення кримінальної справи від 26.06.2007 р. та Постанови про відмову в
порушенні кримінальної справи відносно конкретної особи та про закриття
кримінальної справи, порушеної за її фактом від 11.03.2008 р. (зазначені копії
передаються до ВККС без розміщення в загальному доступі).
Додатково, надаємо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформацію
відносно Кандидата, яка була отримана на пошту Громадської ради доброчесності, а
саме 
Лист ГО «Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО «Побратими
України» та додатки до нього.

Координатор
Громадської ради доброчесності

(підписано електронним цифровим підписом)
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою висновку)
20.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила висновок 14-ма голосами з 20
голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 14 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Жернаков Михайло
4) Куйбіда Роман
5) Кулібаба Андрій
6) Марчук Антон
7) Маселко Роман
8) Моторевська Євгенія
9) Середа Максим
10) Смалюк Роман
11) Стригун Дмитро
12) Соколенко Наталія
13) Сухоставець Роман
14) Шепель Тарас
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