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ВИСНОВОК
про невідповідність кандидата на посаду судді Верхов
ного Суду
Брателя Олександра Григоровича
критеріям доброчесності та професійної етики
Проаналізувавши інформацію про Брателя Олександра Григоровича (далі – Кандидат),
який є докторантом докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ,
Громадська рада доброчесності виявила дані, які дають підстави для висновку про
невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та професійної етики.
1. Повідомлення про дії Кандидата, які можуть містити ознаки кримінального
правопорушення
05.04.2017 р. на адресу Громадської ради доброчесності надійшла заява (додаток 1) від
Ковтуненка Віталія Володимировича, судді Луцького міськрайонного суду Волинської
області.
Відповідно до заяви, “кандидат в період часу з листопада 2010 р. по березень 2011 р. вимагав
надати йому хабар за позитивну здачу всіх іспитів та захисті дисертації на здобуття
наукового ступеню кандидат юридичних наук”. Із тексту заяви випливає, що загальна сума
хабаря мала скласти 30 000 доларів США, а частину коштів було передано Кандидату. Після
цього Кандидат особисто зв’язувався із заявником засобами мобільного зв’язку щодо
передачі іншої частини суми.
Згідно з даними анкети, Кандидат обіймав посаду заступника начальника кафедри
цивільного права та процесу Національної академії внутрішніх справ з 2004 по 2013 роки.
Отже, наведені у заяві факти свідчать про невідповідність Кандидата критеріям
доброчесності та професійної етики, а також про можливу наявність у діях Кандидата ознак
кримінального правопорушення.
2. Недекларування майна
У декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2016 рік Кандидат вказав об’єкт нерухомого майна – квартиру загальною

площею 124,4 кв. м, розташовану у с. Святопетрівське Київської області. Власником цієї
квартири є Долгов Олександр Никифорович, що підтверджується даними інформаційної
довідки 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 2). Кандидат користується вказаною квартирою на
іншому праві користування (сервітут). Датою набуття права вказано 03.08.2015 р.
Водночас, усупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», таке право
користування квартирою не було зазначена Кандидатом у декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік.
Також, досьє Кандидата містить інформацію про наявні у Кандидата або членів його сім’ї
транспортні засоби, які не вказані у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування. Так, згідно з даними досьє Кандидата, йому
належить автомобіль Daewoo Lanos 2005 р.в., а дружині Кандидата, Братель Оксані
Олександрівні - автомобіль Audi A4 2004 р.в.
Викладені факти дають підставу для висновку, що кандидат Братель Олександр
Григорович не відповідає вимогам доброчесності та професійної етики.
Додатки
1. Повідомлення Ковтуненка В.В.
2. Інформаційна довідка № 85713143 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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