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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Кривцової Ганни Василівни
Проаналізувавши інформацію про суддю Зарічного районного суду м. Суми Кривцову
Ганну Василівну (далі – Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які
не є самостійною підставою для висновку, однак є такими, що характеризують
кандидата та можуть бути використані під час його оцінювання.
1. 28.04.2016 Кандидат у складі колегії суддів виправдала колишнього підполковника
СБУ Дмитра Рябушка, якого військова прокуратура звинувачувала у незакінченому
замаху на участь у терористичній організації. Однією з підстав виправдання стало те,
що 
“жодним нормативно-правовим актом не визначено списку організацій Донецької
чи Луганської областей, які б були визнані терористичними хоча б однією державою
або міжнародною організацією, як і відсутні рішення міжнародної судової установи
або остаточні рішення ВСУ про визнання «ДНР» чи «ЛНР» терористичними
організаціями, які б мали преюдиціальне значення” (справа №591/2665/15-к).
У результаті Дмитро Рябушко оголошенийу розшук.
Трохи згодом в іншій справі Верховний Суд констатував, що: “(і)снування окремого
судового рішення, рішення органу законодавчої чи виконавчої влади про визнання
діяльності терористичною для притягнення особи до кримінальної відповідальності за
ст. 258-3 КК не вимагається. … обставина діяльності «ДНР» як терористичної
організації підтверджується зверненнями Верховної Ради України до Організації
Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради
Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ,
Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про
визнання Російської Федерації державою-агресором, які затверджено постановою
Верховної Ради України від 27 січня 2015 року № 129-VІІІ, заявою Верховної Ради
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України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо
скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами
Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР»,
які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських
громадян», схваленою постановою Верховної Ради України від 04 лютого 2015 року №
145-VIII, заявою Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії Російської
Федерації та подолання її наслідків», схваленою постановою Верховної Ради України
від 21 квітня 2015 року № 337-VІІІ, в яких «ДНР» та «ЛНР» визначено
терористичними організаціями”.
У зв'язку з цим Верховний Суд констатував істотні порушення норм права судами, які
відмовилися визнавати “ДНР” терористичною організацією.
Дії Кандидата викликали суспільний резонанс і можуть свідчити про підтримку нею
агресивних дій Російської Федерації проти України. Додатково звертаємо увагу, що 
в
період розгляду цієї справи (з травня 2015 року по квітень 2016 року), а саме у вересні
2015 року Кандидат відвідувала Російську Федерацію протягом більше тижня.
Кандидат мала би розуміти ризики такої подорожі, зважаючи на розгляд відповідної
справи.
2. У майновій декларації за 2014 рік Кандидат не вказала відомостей про наявність у
неї чи членів сім’ї права власності чи права користування на нерухоме майно, у якому
можна постійно проживати.
Громадська рада доброчесності звернулася до Кандидата за поясненнями, однак
станом на час затвердження цього рішення відповіді від Кандидата не надійшло.
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
27.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
16-ма голосами з 19 голосів членів Ради. Самовідвід заявив Сухоставець Роман.
У голосуванні взяли участь 16 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) Остапенко Дмитро
10) Савчук Андрій
11) Середа Максим
12) Смалюк Роман
13) Соколенко Наталія
14) Стригун Дмитро
15) Шепель Тарас
16) Яким'як Олег
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