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ВИСНОВОК 
про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Азевича Володимира Броніславовича 
критеріям доброчесності та професійної етики 

 
Проаналізувавши інформацію про Азевича Володимира Броніславовича (далі –        
Кандидат), який є суддею Апеляційного суду Донецької області, Громадська рада          
доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про невідповідність          
Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. 

Подаючи декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за           
2011-2014 рр. (додатки 1, 2, 3, 4), Кандидат вказав про належність його сім’ї на праві               
власності, оренди чи на іншому праві користування земельних ділянок загальною площею 2            
000 кв. м.  

Водночас у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого           
самоврядування, Кандидат повідомив про належність його дружині земельної ділянки         
загальною площею 20 000 кв. м.     
(https://public.nazk.gov.ua/declaration/88610f72-f549-4b2d-a5b2-9f45f1f51f2a) з 2007 р.  

За даними, які містяться у суддівському досьє, справжній розмір земельної ділянки           
становить 20 000 кв. м. Ці дані підтверджуються також інформацією з публічної           
кадастрової карти України (додаток 5). 

Таким чином, Кандидат свідомо або внаслідок багаторазово повторюваної помилки подавав          
неправдиві відомості у деклараціях за 2011-2014 рр. 

Також, згідно з Інформаційною довідкою № 82265211 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 щодо суб’єкта          
(додаток 6), дружина Кандидата є власником ½ житлового будинку у м. Мар’їнка            
загальною площею 133.8 кв. м. з 2008 року. Такі ж дані містяться і у суддівському досьє,                
однак відсутні у деклараціях Кандидата. 

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          
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Реєстрі. Навіть якщо припустити, що суддя нічого не знав про наявність житлового            
будинку, 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 відповідний будинок            
не був задекларований Кандидатом у 2011-2015 рр.  

Крім того, 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. 
 
Громадська рада доброчесності вважає, що наведених фактів достатньо для висновку          
про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності і професійної етики.  
 
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. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011           
рік; 

2. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012           
рік; 

3. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013           
рік; 

4. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014           
рік; 

5. Інформація з публічної кадастрової карти України; 

6. Інформаційна довідка № 82265211 з 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 щодо суб’єкта  
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