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06-10/856 від 29.08.03р.





Голові Дніпровського районного суду м. Києва
п. Сірошу М.В.
м. Київ, вул. Сергієнко, 3.

Копії: Голові Комітету з питань правової політики
Верховної Ради України
п. Онопенку В.В.        
01021, м. Київ, вул. Шовковична, 2, 417.

Голові Комітету з питань боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією
Верховної Ради України
п. Стретовичу В.М.,
01008, м. Київ, вул. Банкова, 6-8, 209.

Голові Ради суддів України
п. Кривенку В.В.
01044, м. Київ, вул. П. Орлика, 4.

Голові Київської окружної кваліфікаційної 
комісії суддів загальних судів
п. Косенку В.Й.,
03037, м. Київ, вул. М. Кривоноса, 25.

Члену Київської окружної кваліфікаційної 
комісії суддів загальних судів
п. Балацькій Г.О.
01025, м. Київ, вул. Володимірська, 15. 



С К А Р Г А 
на дії судді Дніпровського районного суду м. Києва
Кузнецової О.О.
 

	В засіданні від 13.06.03р. суддею Дніпровського районного суду м. Києва Кузнєцовою О.О. було проголошено резолютивну частину рішення суду по справі за позовом Департаменту Державної служби охорони при МВС України (позивач) до Асоціації українських банків (відповідач) про спростування відомостей, що завдають шкоди діловій репутації і не відповідають дійсності, яким задоволені позовні вимоги.
	Не погоджуючись з рішенням суду, відповідач у встановлений строк (11.07.03р.) подав через Дніпровський районний суд м. Києва апеляційну скаргу разом із її копією для надіслання позивачеві в порядку, передбаченому статтею 294 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України).
	Відповідно до частини 2 статті 295 ЦПК України суд першої інстанції повинен надіслати апеляційну скаргу разом зі справою до апеляційного суду по закінченні строку на апеляційне оскарження. 
Строк на апеляційне оскарження закінчився 14.07.03р. 
Станом на 27.08.03р. апеляційна скарга та справа до апеляційного суду не надіслана і знаходиться в суді.
Крім того, повідомляю, що 27.08.03р. під час ознайомлення з матеріалами справи було встановлено, що на підставі заяви позивача від 16.07.03р. № 11/1-2-3080 (зареєстрована в канцелярії суду 16.07.03р. під № 13159) в рішення від 13.06.03р. суддею Кузнєцовою О.О. були внесені зміни (ухвала від 24.07.03р.). 
Звертаю вашу увагу на те, що в порушення вимог статті 213 ЦПК України відповідач не був повідомлений судом про час і місце засідання, пов’язаного із розглядом судом заяви позивача. Копія ухвали відповідачеві судом не надіслана. 
Вважаю, що такими діями судді Кузнєцової О.О. порушено процесуальне право Асоціації українських банків на своєчасне отримання згаданого процесуального документу та вирішення питання щодо оскарження ухвали суду до апеляційної інстанції у передбачений Цивільним процесуальним кодексом України термін. 
В листі від 23.07.03р. № 06-1/19-2349 Перший заступник Голови Комітету з питань правової політики звернувся до Голови Ради суддів України п. Кривенка В.В. з проханням вивчити зазначені у скарзі Асоціації українських банків  від 02.07.03р. № 06-09/720 факти порушення законодавства та ініціювати перед Київською окружною кваліфікаційною комісією суддів загальних судів питання про дисциплінарну відповідальність судді Кузнєцової О.О.
	Листом від 15.08.03р. Голова Київської окружної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів на підставі подання Голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією п. Стретовича В.М. доручив члену Комісії п. Балацькій Г.О. провести ретельну перевірку та підготувати відповідний висновок для вирішення питання про порушення дисциплінарного провадження відносно судді Кузнєцової О.О.
	Повідомляючи про викладене вище, прошу члена Київської окружної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів п. Балацьку Г.О. під час проведення згаданої перевірки знайти час для отримання додаткової інформації від представника Асоціації українських банків.




Президент Асоціації               
українських банків                                                                                  О. Сугоняко


