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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Русина Олександра Юрійовича
Проаналізувавши інформацію про адвоката Русина Олександра Юрійовича (далі –
Кандидат), Громадська рада доброчесності виявила дані, які не є самостійною
підставою для висновку, однак є такими, що характеризують кандидата та можуть бути
використані під час його оцінювання.
1. 
З електронної декларації Кандидата за 2017 рік випливає, що у 2017 році Кандидат
отримав дохід у розмірі лише 69 169 грн, які вказані як заробітна плата, отримана за
основним місцем роботи. При цьому джерелом доходу чомусь зазначений сам
Кандидат.
2. Дані 
досьє Кандидата містять інформацію про задекларований дохід Кандидата і
його дружини за 2013-2018 роки (1 320 886 грн), який є неспівмірно низьким, порівно
із кількістю та вартістю набутих ними нерухомості, автомобілів та здійснених
заощаджень. Потребують пояснення джерела коштів для придбання дружиною у 2018
році двох сусідніх квартир у центрі м. Києва (заг. площа 135,5 кв.м), а також
задекларовані Кандидатом заощадження у розмірі 90 000 дол. США.
3. Наявні у досьє Кандидата договори про надання адвокатських послуг (зокрема три
договори за 2017 рік) свідчать про те, що Кандидат здійснював індивідуальну
адвокатську діяльність, проте жодних доходів від неї не задекларував в електронній
декларації за 2017 рік. Необхідно з’ясувати розмір винагороди (гонорару), яку отримав
Кандидат за виконання обов’язків згідно з такими договорами, витребувавши у
Кандидата документальне підтвердження, і чому дохід за виконання таких договорів не
був задекларований.
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4. В 
анкеті Кандидата (с. 9) зазначено, що з 29.01.2014 по теперішній час він є
генеральним директором ТОВ “Юридична фірма “Процик і партнери”. Однак в
електронній декларації Кандидата за 2017 рік не відображено будь-якого доходу від
ТОВ “Юридична фірма “Процик і партнери”. Водночас Кандидат вказав, що
волонтерську діяльність не здійснював (с. 28 анкети). Наведена розбіжність потребує
пояснення.
5. З судових рішень у справі №
344/11186/16-а видно, що особа, чиє ім’я повністю
збігається з іменем Кандидата, була визнана винуватою у тому, що здійснила зупинку
автомобіля на пішохідному переході. Ця особа оскаржила постанову про притягнення
її до адміністративної відповідальності, але безуспішно - суди першої та апеляційної
інстанції відмовили у задоволенні позову. Зупинка автомобіля на пішохідному
переході (із залишенням його на деякий час) - проступок, який негативно сприймається
у суспільстві і є проявом зневаги до пішоходів. Тому якщо цей проступок вчинив
Кандидат, то це свідчить не на користь його доброчесності.
6. Кандидат в анкеті кандидата на посаду судді зазначив про два випадки прийняття
постанов у справах про адміністративні правопорушення, але чомусь в декларації
доброчесності (рядок 22) підтвердив, що не здійснював вчинків, що можуть мати
наслідком притягнення до відповідальності. Така розбіжність може свідчити про
недбале заповнення декларації доброчесності.
Громадська рада доброчесності не мала можливості звернутися до Кандидата за
поясненнями, оскільки він не надав контактної інформації.

Координатор
Громадської ради доброчесності

(підписано електронним цифровим підписом)
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
27.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
14-ма голосами з 19 голосів членів Ради. Савчук Андрій заявив самовідвід.
У голосуванні взяли участь 14 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Жернаков Михайло
4) Куйбіда Роман
5) Кулібаба Андрій
6) Марчук Антон
7) Маселко Роман
8) Моторевська Євгенія
9) Савчук Андрій
10) Середа Максим
11) Смалюк Роман
12) Соколенко Наталія
13) Стригун Дмитро
14) Шепель Тарас

Координатор
Громадської ради доброчесності 

(підписано електронним цифровим підписом)
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