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Рішення
про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України
інформації щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Афанасьєвої Мар’яни Володимирівни
Проаналізувавши інформацію щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду
Афанасьєвої Мар’яни Володимирівни (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. Кандидат є доктором юридичних наук, професором та завідувачкою кафедри
конституційного права Національного університету “Одеська юридична академія”,
також очолює Консультативний центр виборчого права та електоральних технологій, а
також займала посаду в.о. віце-президента, проректора з наукової роботи цього
університету.
За 
інформацією з сайту «Поряд з вами» у 1998, 2006, 2010 роках Кандидат брала участь
у виборчих компаніях як науковий консультант, при цьому – у 2002-2004 роках була
помічницею народного депутата України Сергія Ківалова. У 2012 і 2014 роках була
членом (заступницею голови) окружної виборчої комісії на виборах в народні депутати
(делегована від Партії Регіонів).
У ЗМІ 
повідомлялося, що на виборах 2012 року 10 з 18 членів комісії, до складу якої
входила Кандидат, були напряму пов’язані з народним депутатом Сергієм Ківаловим
або підконтрольним йому структурам.
Відповідно до зазначеної інформації є підозри, що кандидат на посаду судді
пов'язаний з політичними силами і простежується вплив цього зв’язку на її
кар’єру 
(підпункт 1.1 п. 1 Індикаторів визначення невідповідності суддів (кандидатів
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на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики, затвердженим
рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019)
Координатор
Громадської ради доброчесності
(підписано електронним цифровим підписом)
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Протокол
електронного голосування
(є невід’ємною складовою рішення)
21.01.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення про надання інформації
12-ма голосами з 20 голосів членів Ради.
У голосуванні взяли участь 20 членів:
1) Валько Вадим
2) Воробйов Євген
3) Жернаков Михайло
4) Куйбіда Роман
5) Кулібаба Андрій
6) Марчук Антон
7) Маселко Роман
8) Савчук Андрій
9) Смалюк Роман
10) Стригун Дмитро
11) Сухоставець Роман
12) Шепель Тарас
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