+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Вищого антикорупційного суду

Мартинов Євген Олександрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 75,75
Результати практичного завдання – 81
Загальний результат іспиту – 156,75
ВИБУВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СПЕЦЗАСІДАННЯ

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

Оцінка доброчесності
У відкритих джерелах не було знайдено інформацію, яка б відповідно до методології ЧЕСНО. Фільтруй суд! прямо чи
опосередковано свідчила про порушення кандидатом критеріїв доброчесності.
Біографічна довідка
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кар’єра:
2014 – т.ч. – суддя Шевченківського районного суду міста Києва;
2013-2014 – суддя Ленінського районного суду міста Кіровограда (з 2013 року – голова суду);
2011-2013 – суддя Солом’янського районного суду міста Києва;
2006-2011 – суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області (з 2011 року обраний на посаду судді
безстроково);
2005-2006 – прокурор відділу в прокуратурі міста Києва;
2004-2005 – старший слідчий прокуратури Дніпровського району міста Києва;
2001-2004 – слідчий та старший слідчий прокуратури Вишгородського району Київської області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Мартинова Влада Вікторівна (дружина) – з жовтня 2017 до кінця 2017 здійснювала адвокатську діяльність. До цього
часу, з 2010 до 2016 роки була помічником судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

2. Мартинова Антоніна Миколаївна (мати) – з 1984 по 2017 здійснювала адвокатську діяльність.
3. Матвієнко Юлія Олександрівна (сестра) – з 2010 по 2017 була суддею Апеляційного суду Київської області.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Резонансні справи:
1) За інформацією Укрінформу, суддя Мартинов у складі колегії розглядає справу екс-голови управління СБУ в Києві та
Київській області Олександра Щеголєва. Як повідомляє видання “Цензор.нет”, Олександр Щеголєв звинувачується у
тому, що 18-19 лютого 2014 року з метою розгону мітингувальників на виконання злочинного наказу керівництва
ухвалив рішення про проведення правоохоронцями антитерористичної операції у центральній частині Києва. У ході цієї
операції почалася пожежа в Будинку профспілок, 10 людей загинули і 124 були поранені.
2) За повідомленням “Української правди”, суддя Мартинов Є.О. є головуючим суддею у суді присяжних, який
постановив ухвалу про зміну запобіжного заходу обвинуваченим в замаху на вбивство активістів Євромайдану О. Гебану
і С. Костенку з тримання під вартою на домашній арешт.
3) За інформацією “Еспресо.тв”, суддя Мартинов постановив ухвалу, якою зобов’язав слідчого СБУ розпочати досудове
слідство проти лідера націоналістичної організації С14 Євгена Карася та групи осіб під його керуванням за підозрою у
незаконному позбавленні волі Рафаеля Лусваргі. Як повідомляє УНІАН, на початку травня 2018 року у Києві націоналісти
на чолі з Євгеном Карасем спіймали Рафаеля Лусваргі, громадянина Бразилії, який підозрюється у тому, що у 2016 році
брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції у складі незаконних збройних формувань на Донбасі, і
відвели його до СБУ.
4) За інформацією “24 каналу”, суддя Мартинов постановив ухвалу про про обрання запобіжного заходу Володимиру
Рубану у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без права застави. Як повідомляє “Радіо Свобода”,
Володимира Рубана підозрюють у підготовці замаху на Президента України Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ
України Арсена Авакова, колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка й секретаря РНБО Олександра
Турчинова.
Інша інформація:
1) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії України, 2 серпня 2018 року Комісія ухвалила рішення
про відповідність Мартинова Є.О. займаній посаді судді.

