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Говорусі В олодим иру Івановичу
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С удді О ріхівського районного
суду Зап ор ізьк ої області
Гуцал О ксани П етрівни

П О В ІД О М Л Е Н Н Я
про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя

В ідповідно до ч. 4 ст. 48 Закону У країни «Про судоустрій і статус суддів», суддя
зоб ов’язаний звернутися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щ одо
здійснення правосуддя до В ищ ої ради правосуддя та до Генерального прокурора.
На виконання вказаної вимоги закону, повідом ляю про втручання в мою діяльність
як судді щ одо здійснення правосуддя.
Зокрема, у провадж енні О ріхівського районного суду Запорізької області під моїм
головуванням перебуває кримінальне провадж ення
за ч.2 с т .121 КК України.
У вказаній справі потерпілими є

представником потерпілої
є адвокат
(згідно до договору від 31.07.2018 року, в яком у зазначено про представництво
інтересів потерпіло! на стадії підготовчого судового засідання).
За клопотанням представника потерпілої судом було постановлено ухвалу від
03.12.2018 року про здійснення судового провадж ення в реж имі відеоконф еренції із
В асилівським районним судом Запорізької області.
Н еодноразово підготовчі судові засідання відкладалися у зв ’язку із немож ливістю
проведення судового засідання в режимі відеоконф еренції, зокрем а з причин поганого
зв ’язку або відсутності інтернет-зв’язку (судові засідання 26.02.2019 року, 14.03.2019 року,
20.03.2019 року).
У зв ’язку із тим , що обвинувачений по справі трим ається під вартою та для
забезпечення права учасників судового провадж ення на розумні строки розгляду справи,
судом було прийнято ріш ення про подальш е проведення розгляду справи без застосування
засобів дистанційного судового провадж ення, про що було повідомлено потерпілих та
представника потерпілої - адвоката
(ухвала суду від 20.03.2019 року).
Після винесення ухвали суду від 20.03.2019 року про проведення розгляду справи
без застосування засобів дистанційного судового провадж ення, в наступне призначене
підготовче судове засідання 10.04.2019 року потерпілі та представник потерпілої не
з'яви л и ся, хоча про вказане судове засідання були повідом лені належ ним чином. Ж одних
заяв від вказаних учасників справи не надходило.
У хвалою суду від 10.04.2019 року вказане крим інальне провадж ення було
призначене до судового розгляду на 15.04.2019 року.
15.04.2019 року судове засідання було відкладене на 03.05.2019 року у з в ’язку із
перебуванням судді в нарадчій кімнаті по іншій крим інальній справі.
03.05.2019 року від потерпілої
через канцелярію суду
надійш ла заява про проведення судового засідання, призначеного на 03.05.2019 року на 0900 годину в реж им і відеоконф еренції з її представником
-1 та без її участі.
У зв ’язку із тим, що у вказаній заяві не було зазначено про суд, з яким потерпіла
просить проводити відеоконф еренцію . заява залиш ена судом без задоволення, та судове
засідання відкладене на 21.05.2019 року у зв'язк у із неявкою потерпілих та представника
потерпілої.
Про наступне судове засідання потерпілі та представник потерпілої були
повідомлені ш ляхом направлення судових повісток, які були отримані вказаними
учасникам и справи 08.05.2019 року.
В судове засідання 21.05.2019 року знову не з ’явилися потерпілі та представник
потерпілої - адвокат
. В раховую чи наявність в матеріалах справи
пош тових повідом лень про вручення вказаним особам судових повісток, та відсутність
будь-яких заяв з їх боку, судом було розпочато судовий розгляд вказаного кримінального
провадження.
Після проведення вказаного судового засідання, канцелярією суду мені було
передано заяву-вим огу представника потерпілої - адвоката
, в якій,
зокрема, було зазначено наступне:
«Ш ановний суд! Ви відкрито, дем онстративно поруш уєте права потерпілої
, а також мої права, як представника потерпілої.
Це хибний, щ онайм енш е, незаконний спосіб здійснення суддею одноособово
судового провадж ення в суді перш ої інстанції.
Н езаконність, полягає у тому, що Ви, ігнорую чи засаду крим інального провадження,
передбачену, ст.11 К П К У країни, проявили неповагу до прав потерпілої
, а також до моїх прав, як представника потерпілої, шляхом
незаконного та необгрунтованого усунення мене від участі у судовом у провадженні.
Н егайно поновіть м ою участь у судовому провадженні!
Ви не перш ий суд, який прокурор, держ авне обвинувачення привело до помилки у
цій справі. І Ви йдете до тієї ж помилки, бо саме такого результату, баж ав і бажає прокурор,
бажає держ авне о б ви н у вач ен н я...» .

До вказаної заяви-вим оги було долучено копію договору про надання правової
допомоги від 04.05.2019 року на час судового розгляду.
З огляду на те, що мною як головую чою суддею у вказаному кримінальному
провадж енні, жодних ріш ень щ одо усунення від участі у справі потерпілої
або її представника
не приймалося, вважаю, що
відбувається непрям е втручання в мою проф есійну діяльність. Н аведені обставини можна
розцінити як спосіб тиску та впливу на безсторонність судді при розгляді справи, оскільки
відповідна заява-вим ога має ознаки впливу на суд з метою винесення неправосудного
ріш ення, що передбачає крим інальну відповідальність за ст. 376 К рим інального кодексу
України.
В ідповідно до ст. 6 К онвенції про захист прав лю дини і основополож них свобод
метою забезпечення незалеж ності судової влади є гарантування кожній особі
основополож ного права на розгляд справи справедливим судом тільки на законній підставі
та без будь-якого стороннього впливу.
Н езалеж ність судової влади є головною ум овою забезпечення верховенства права,
еф ективного захисту прав і свобод лю дини та громадянина, ю ридичних осіб, інтересів
суспільства й держ ави.
Н езалеж ність і недоторканість суддів гарантується ст. 126 та ст. 129 Конституції
У країни, якими встановлено, що судді при здійсненні правосуддя є незалежними та
керую ться верховенством права.
Ч астиною 3 ст. 6 Закону У країни «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що
втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага
до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і пош ирення інформації усно,
письмово або в інш ий спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду,
заклики до невиконання судових
ріш ень забороняю ться
і маю ть наслідком
відповідальність, установлену законом.
Як р о з'ясн ен о у пункті 1 1 постанови П ленуму В ерховного С уду України від 13
червня 2007 року № 8 «Про незалеж ність судової влади», втручанням у діяльність судових
органів слід розуміти вплив на суддю у будь-якій формі (прохання, вимога, вказівка,
погроза, підкуп, насильство, тощ о) з боку будь-якої особи з метою схилити його до
вчинення чи не вчинення певних процесуальних дій або ухвалення певного судового
ріш ення. П ри цьом у не має значення за допом огою яких засобів, на якій стадії процесу та в
діяльності суду якої інстанції здійсню ється втручання.
В раховую чи викладене, вважаю , що вказані д ії учасника процесу поруш ую ть
принцип незалеж ності судді та свідчать про неправом ірне втручання в м ою діяльність як
судді при розгляді справи
за ч.2 ст. 121 КК У країни, розгляд якої на даний час не
закінчений, у зв'язку з чим прош у розглянути моє повідом лення та вжити передбачених
законодавством У країни заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та незалежності
суддів.

Д одатки: копія заяви-вим оги від 21.05.2019 року.

З повагою ,
суддя О ріхівського районного суду
Зап ор ізьк ої області

О.П. Гуцал

