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ВИСНОВОК 

про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Стефанів Надії Степанівни 

критеріям доброчесності та професійної етики 
 
Проаналізувавши інформацію про Стефанів Надію Степанівну (далі – Кандидат), яка є           
суддею Верховного Суду України, Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають           
підстави для висновку про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та         
професійної етики. 
 
Коментар щодо «законів 16 січня» 
 
17.01.2014 р. на офіційному веб-сайті Судової влади України було розміщено коментар           
Кандидата, яка на той час обіймала посаду голови Апеляційного суду Івано-Франківської           
області, щодо Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і             
статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки          
громадян». У коментарі висловлюється думка, що передбачені законом зміни «забезпечуючи          
додаткові гарантії для незалежності суддів, одночасно виступають важливою умовою для          
більш повної реалізації громадянами доступу до правосуддя і судового захисту ними своїх            
прав. 
 
Коментований Кандидатом закон був у пакеті законів, відомих як «закони 16 січня», що             
спричини ескалацію конфлікту на Майдані під час подій Революції Гідності. 
 
Наразі коментар видалено с офіційного веб-сайту Судової влади України. 
 
Викладене дає підставу для висновку, що Кандидат Стефанів Надія Степанівна не           
відповідає вимогам доброчесності та професійної етики. 
 
Додаткова інформація про Кандидата 
 
Наявність довіреності на розпорядження майном 
 
Згідно з інформацією, що міститься у досьє Кандидата, у 2016 році нею була отримана              
довіреність від ОСОБА_1 на «представництво інтересів та розпорядження майном». У          
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власності особи на ім’я ОСОБА_1 знаходяться об’єкти нерухомого майна у містах Києві та             
Івано-Франківську (додаток 2). 
 
Ця обставина потребує пояснення з боку Кандидата, а саме у зв’язку з чим видана ця               
довіреність і які повноваження Кандидата стосовно нерухомого або іншого цінного майна           
нею передбачені. 
 
Позитивна інформація про Кандидата 
 
На адресу Громадської ради доброчесності надійшло повідомлення від президента ГО “Ла           
Страда - Україна” К.Б. Левченко з підтримкою кандидатури Кандидата на посаду судді            
Верховного Суду (додаток 3). 
 
Додатки 
 

1. Скріншот коментаря Кандидата з офіційного веб-сайту Судової влади України 
2. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та           

Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного          
реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна № 87352779 

3. Скріншот повідомлення на сайті Громадської ради доброчесності 
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