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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Демяносов Олександр Власович
ВИБУВ З КОНКУРСУ
за результатами пленарного засідання
НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК ГРД

Результати анонімного письмового тестування – 83,25 балів
Результати практичного завдання – 80,5 балів
Загальний результат іспиту – 163,75 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного
Суду
З офіційних джерел відомо про роботу на посаді судді Апеляційного суду
Донецької області з 1998 року.
Досьє кандидата.
Статки
Згідно з електронною декларацією 2015 року дружина судді Демяносова О.В. є
власником 16-ти земельних ділянок у Донецькій області сукупною площею 95 га.
Між деклараціями судді за 2015 та 2014 рік є неузгодженості у частині площі
нерухомого майна. Зокрема, у 2015 році суддя вказав, що його дружина є
власником будинку площею 51 кв.м та квартири площею 29 кв. м, а згідно з
декларацією 2014 року дружина судді є власником будинку площею 35.2 кв. м та
квартири площею 35 кв. м.
Зв’язки
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2011-2015 роки, брат судді (Демяносов
Микола) з 2011 року працює суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду
цивільних і кримінальних справ, а протягом 2002-2011 років також був суддею
Апеляційного суду Донецької області. Пасинок судді (Демяносов Іван) з 2010 року
є помічником судді в Апеляційному суді Донецької області. Дружина судді
(Демяносова Валентина) протягом 2003-2015 років була державним нотаріусом у
Донецьку.
Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності
було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям
доброчесності та професійної етики. Основні причини висновку про
невідповідність – неправдиві відомості у декларації доброчесності; винесення
сумнівного рішення на користь підозрюваного, причетного до терористичної
організації “ДНР”; приховування майна.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою

правопорушення або її вину. Висновки ЧЕСНО про причетність кандидатів до корупційних діянь, ухвалення
сумнівних рішень є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками
державних органів

