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ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 
 

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109                                  https://grd.gov.ua  
________________________________________________________________________________ 

 
 

                                                               Затверджено  
Громадською радою доброчесності 

                                                                         8 травня 2017 року 
 
 

 
ВИСНОВОК 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Леона Олександра Івановича 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 

Проаналізувавши інформацію про Леона Олександра Івановича  (далі – Кандидат), який 
працює суддею Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних 
справ, Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про 
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.  

1. У декларації родинних зв'язків за 2011-2016 рр., яка міститься у досьє, Кандидат не вказав 
інформацію про доньку, яка до червня 2016 року працювала секретарем судових засідань у 
Шевченківському районному суді м. Львова (https://public.nazk.gov.ua/declaration/094572af-
1e3b-4295-be02-92813cb178f2).  

Таким чином, Кандидат порушив вимоги статті 61 Закону України “Про судоустрій та статус 
суддів” та повідомив неправдиві (неповні) відомості у Декларації родинних зв’язків.  Це 
свідчить про допущення Кандидатом недоброчесної поведінки.   

2. Кандидат є суддею  в Вишого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 
справ з 2013 року, однак, ані в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобовязання 
фінансового характеру за 2013-2015 рр., ані в деклараціях особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави за 2015 і 2016 рр. Кандидат не зазначав житло, яким 
користується за місцем постійної роботи (м. Київ). Єдине житло, яке задеклароване 
Кандидатом, це ½ квартири у Львові загальною площею 73 кв.м, яка знаходиться більше як 
за 500 км. від постійного місця роботи Кандидата. 

Таким чином, у Громадської ради доброчесності є серйозні підстави вважати, що Кандидат 
повідомив неправдиві (неповні) відомості у деклараціях особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави та місцевого самоврядування.  

Крім того, згідно з Інформаційною довідкою № 82771577 (додаток 1) з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, дружина Кандидата є власником гаражу загальною 
площею 34,3 км.м. у м. Пустомити Львівської області з грудня 2011 року. Однак, усупереч 
Закону відповідна нерухомість не була задекларована Кандидатом у 2013-2015 рр.  
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Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України “Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень” відомості Державного реєстру прав вважаються 
достовірними, доки їх не скасовано у порядку, передбаченому цим Законом. 

Таким чином, законом встановлена презумпція достовірності відомостей, що містяться у 
Реєстрі. Навіть якщо припустити, що суддя нічого не знав про наявність нерухомості, що 
перебуває у власності його дружини, ми вважаємо, що не є занадто обтяжливим обов’язком 
для судді перевірити цю інформацію. 

Крім того, відповідно до статті 18 Кодексу суддівської етики суддя повинен бути обізнаним 
зі своїми майновими інтересами та вживати розумних заходів, щоб бути обізнаним з 
майновими інтересами своєї родини. 

На підставі цієї інформації, ми робимо висновок, що усупереч закону відповідна нерухомість 
не була задекларована Кандидатом у 2011-2015 рр.  

Також ми враховуємо, що у разі недостовірності відомостей щодо наявності майна 
(майнових прав), зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру, до Кандидата як судді мала бути застосована заборона, визначена 
Законом України «Про очищення влади», протягом десяти років обіймати посади, щодо яких 
здійснюється очищення влади (люстрація). Зміст декларацій за 2013 р. і 2015 р. вказує на те, 
що перевірка за цим Законом могла бути проведена неналежним чином, що дало можливість 
Кандидатові уникнути застосування цієї заборони.  

3. У Громадської ради доброчесності є підстави вважати, що Кандидат разом з дружиною 
користується будинком загальною площею 278,2 кв.м. у місті Пустомити Львівської області, 
однак не зазначає про це у деклараціях. Цей будинок відповідно до даних з Інформаційної 
довідки № 86602465 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (додаток 2) 
належить дочці Кандидата та був набутий нею у віці 20 років.  

Ці дані підверджують відеоматеріали журналіста (http://fex.net/#!067240135479), які надіслані 
на портал Громадської ради доброчесності.  

Так, на питання журналістки телеканалу ЗІК, яка опитавала сусідів дочки Кандидата, один із 
сусідів повідомив таке: 

“От бачите жовтий домік, це він там живе. - Він там живе чи там його дочка живе? - 
Там він і жінка його живе. - А він, казали, в Києві живе. - Ну я не знаю, приїжджає і він, і 
вона. Вона нотаріус, він суддя. А ви часто його бачите? -  бачу, що є. І в будні є машина 
його”. 

Крім того, журналістка телеканалу ЗІК зафіксувала перебування дружини Кандидата ввечері 
буднього дня в вищезгаданому будинку. На питання журналіста чи можна поспілкуватися з 
Кандидатом, дружина Кандидата відповіла наступне: “Немає його”.  

Викладені обставини утверджують Громадську раду доброчесності у переконанні, що 
Кандидат повідомляв неправдиві відомості у деклараціях особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави та місцевого самоврядування.  
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Ці факти взяті як разом, так і кожен окремо, дають підстави для висновку про 
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності і професійної етики.  

Цей висновок можна доповнити додатковою інформацією про Кандидата, яка може мати 
значення для оцінки відповідності Кандидата критеріям доброчесності і професійної етики.  

У декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого 
самоврядування за 2016 р. Кандидат не повідомив інформацію щодо прав на об’єкти 
нерухомості, які належать Кандидату та членам його сім’ї відповідно до даних декларації. 
Однак, зважаючи на те, що ця інформація міститься у попередній уточненій електронній 
декларації Кандидата, вважаємо, що цей факт може свідчити про недбале ставлення до 
заповнення декларації, однак без мети приховати інформацію.  

Відповідно до частини четвертої статті 19 Регламенту Громадської ради доброчесності 
за наявності важливої інформації Рада у подальшому може окремим рішенням змінити або 
скасувати висновок, або затвердити новий висновок. 
 
Додатки: 
 

1. Інформаційна довідка № 82771577 з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно; 

2.  Інформаційна довідка № 86602465 з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно. 
 

Координатор  
Громадської ради доброчесності  

 
 
 
 

 
 


