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Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Єфтемій Станіслав
Миколайович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 87
Результати практичного завдання – 74,5
Загальний результат іспиту – 161,5
Остаточний результат – 722,21
Рішення Громадської ради доброчесності про надання інформації щодо
кандидата на посаду судді Верховного Суду Єфтемія С.М.
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДСУМКОВОГО РЕЙТИНГУ

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
Непрозорість статків
У декларації за 2015 рік зазначено, що на праві користування судді належить земельна ділянка площею 1000 м.кв. (дата
набуття права – 31.10.2008). Однак, у декларації за 2014 рік відомості про вказане майно відсутні.
Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність суттєвих
розбіжностей між відомостями про майно при порівнянні декларацій є індикатором, який може свідчити про порушення
кандидатом критерію відповідності стилю життя задекларованим доходам та прозорості статків.
Біографічна довідка
Освіта:
Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича
Кар’єра:
2002 – т.ч. – суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області (з 2008 року – голова суду).
Липень – серпень 2002 – юрисконсульт Приватної фірми “Партнер Плюс”;
2001-2002 – прокурор відділу у прокуратурі Чернівецької області;
1998-2001 – помічник прокурора Новоселицького району Чернівецької області;
Січень – грудень 1998 – помічник прокурора Герцаївського району Чернівецької області;
1997-1998 – стажист на посаду помічника прокурора Герцаївського району Чернівецької області.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків за 2013-2017 роки:
1. Єфтемій Олександр Миколайович (брат) – з 2015 дотепер працює помічником голови Новоселицького районного суду
Чернівецької області. До цього часу, з червня по серпень 2015, був секретарем того ж суду. До того, з 2012 по 2014
працював головним спеціалістом з питань захисту державних таємниць Прокуратури Герцаївського району
Чернівецької області.
2. Франчук Василь Валерійович (брат дружини) – з 2013 дотепер є завідувачем відділення міжнародних зв’язків
Львівського державного університету внутрішніх справ. До цього часу, з 2012 по 2013 був старшим інспектором
спортивної команди відділу кадрового забезпечення, а з 2011 по 2012 був старшим інспектором відділу громадських
та міжнародних зв’язків у тому ж університеті. До того, з січня по квітень 2011 працював помічником командира
батальйону патрульної служби ЛМУ ГУМВС України у Львівській області.
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