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ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

ОКРЕМА ДУМКА 

члена Громадської ради доброчесності Савчука Андрія Володимировича 

щодо Висновку про невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Бершова Геннадія Євгеновича  

 критеріям доброчесності та професійної етики 

  

 

Громадська рада доброчесності 12.04.2017 року затвердила Висновок про 

невідповідність кандидата на посаду судді Верховного Суду Бершова Геннадія 

Євгеновича критеріям доброчесності та професійної етики.  

Підставами для Висновку стали, зокрема, наступні обставини : 

1. Кандидат не зазначив у  Декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік, яка подавалася ним відповідно до 

попереднього антикорупційного законодавства (у паперовій формі), незавершене 

будівництво. Разом з тим, у електронних деклараціях за 2015 та 2016 роки Кандидат 

вказав наявність незавершеного будівництва площею 200 кв.м. На думку Громадської 

ради доброчесності Кандидат ухилився від декларування такого об’єкту.  

Також шляхом порівняння карт у програмі GoogleEarth Громадська рада 

доброчесності прийшла до висновку, що незавершене будівництво з'явилось і було 

завершене набагато раніше, ніж у 2015 році. 

2. Відповідно до даних суддівського досьє кандидат має довіреності на 

наступні транспортні засоби: 

- автомобіль легковий - довіреність строком з 15.07.2010 до 15.07.2020; 

- мотоцикл марки та моделі YAMAHA XVA - довіреність строком з  15.08.2009 

до 15.08.2019.     

Відповідно до ч.3 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації 

зазначаються також відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами 2-8 

частини першої цієї статті, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт 

декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого 

об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) 
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вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження 

ним.  

На переконання Громадської ради доброчесності,  наявні довіреності надають 

Кандидату такі права, а тому ці транспортні засоби підлягають декларуванню. Однак, у 

жодній з декларацій названих транспортних засобів не вказано. 

3. У 2013-2014 роках Кандидат набув майно, реальна вартість якого перевищує 

задекларовані доходи Кандидата та членів його сім'ї. При цьому вказана у документах 

вартість придбання цього майна викликає обґрунтовані сумніви щодо їх відповідності 

ринковим цінам.  

Не погоджуюся з вказаними вище підставами для Висновку про 

невідповідність Кандидата критеріям доброчесності з наступних міркувань: 

1. На правовідносини, які виникли під час заповнення Кандидатом Декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (паперової 

декларації), розповсюджувалася дія норм антикорупційного законодавства, яке не 

передбачало обов’язку декларування об’єктів незавершеного будівництва, що доводить 

відсутність порушень при заповненні паперової декларації з боку Кандидата. Не вважаю, 

що Кандидат ухилявся від декларування незавершеного будівництва, оскільки в 

електронній декларації за той же 2015 рік Кандидат його зазначив.   

Твердження про те, що є всі підстави вважати, що незавершене будівництво 

з'явилось і було завершене набагато раніше, ніж у 2015 році, на підставі даних карт у 

програмі GoogleEarth зроблено на припущенні і жодними іншими доказами не 

підтверджено.  

2. Норма ч.3 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» не має 

застосовуватися без наявності доведеного факту того, що Кандидат мав право на 

отримання доходу від об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних 

або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню 

права розпорядження ним. У своєму висновку Громадська рада доброчесності за 

відсутності відповідних даних у досьє Кандидата презюмує наявність в Кандидата такого 

права (права розпорядження) та покладає цю презумпцію в обґрунтування підстави для 

Висновку про невідповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. 

3. Вказуючи як підставу для Висновку набуття Кандидатом майна, реальна 

вартість якого перевищує задекларовані доходи Кандидата та членів його сім'ї, 

Громадська рада доброчесності  взяла до уваги доходи Кандидата лише за певний 

проміжок часу. 
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Вважаю такий підхід хибним, оскільки він базується лише на тому, що Кандидат 

або його близькі особи мають у володінні більше майна, ніж він/вони може/можуть собі 

дозволити з огляду на поверхневе вивчення доходів Кандидата та його близьких осіб за 

обмежений період часу. При цьому, не було отримано пояснень від самого Кандидата 

щодо обставин набуття задекларованого майна, походження грошових коштів на 

придбання такого майна. 

На мій погляд, у випадках сумніву в законності походження майна Кандидата слід 

або ставити Кандидату конкретні питання з даного приводу і оцінювати надані ним 

відповіді, або подавати таку інформацію Вищий кваліфікаційній комісії суддів України 

для самостійного отримання пояснень від Кандидата та надання їм відповідної оцінки. 

Такий підхід забезпечить ефективну реалізацію права Кандидата на відповідь та 

відповідатиме Висновку №17 Консультативної ради європейських суддів «Про 

оцінювання роботи суддів, якості правосуддя та повагу до незалежності судової влади», 

де, зокрема, в п.18 зазначено, що суддя, який оцінюється, має право коментувати проект 

висновку.    

Щодо існування обґрунтованих сумнівів відповідності майна ринковим цінам, 

вважаю, що вони можуть мати місце в даному випадку лише у разі наявності відповідної 

оцінки суб’єкта оціночної діяльності, яка підтвердить таку невідповідність.   

Таким чином, вважаю, що наведені вище обставини не повинні були стати 

підставами для Висновку про невідповідність Кандидата критеріям професійної 

етики та доброчесності, а мали бути надані Вищій кваліфікаційній комісії суддів 

України в якості інформації для її відповідної оцінки в сукупності з іншими 

обставинами, які характеризують Кандидата та можуть свідчити про невідповідність 

Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.  

 

20.04.2017 р.  

 

Член Громадської ради доброчесності  

Андрій Савчук  

 

 


