+38 067 233 28 12

chesnosud@gmail.com

chesnosud.org

Аналітична довідка Руху ЧЕСНО про кандидата до Верховного Суду

Євсіков Олексій Олександрович
Інформація щодо участі кандидата у конкурсі
Проміжні результати:
Результати анонімного письмового тестування – 87
Результати практичного завдання – 82,5
Загальний результат іспиту – 169,5
Висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність кандидата
Євсікова О.О. на посаду судді Верховного Суду
ВИБУВ З КОНКУРСУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ

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 деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки зазначено, що на праві користування у судді перебуває автомобіль MercedesBenz ML 350 2010 р.в. (дата набуття права – 31.01.2011). Проте, у деклараціях за 2013 та 2014 роки відомості про це авто
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.

Порушення норм професійної етики
За інформацією програми “Схеми: Корупція в деталях”, суддя Євсіков не вбачав порушення в обході автоматизованої
системи розподілу справ між суддями Київського апеляційного господарського суду. Зокрема, у касаційній скарзі, яку
розглядав суддя, адвокатом сторони було вказано на порушення вимог законодавства щодо автоматичного визначення
складу суду. Однак, суддя Євсіков у складі колегії суддів відхилив доводи сторони, пославшись на рішення Ради суддів
України, за яким формування колегій суддів здійснюється без повторного автоматизованого розподілу справ у випадку
необхідності внесення змін до складу колегії.

Відповідно до методології перевірки доброчесності кандидатів на посади суддів Верховного Суду наявність інформації з
достовірних відкритих джерел про поведінку, яка може не відповідати високому статусу судді, є індикатором, який може
свідчити про порушення кандидатом критерію дотримання норм професійної етики.

Біографічна довідка
Освіта:
Національна академія внутрішніх справ.

Кар’єра:
2018 – т.ч. – суддя Київського апеляційного господарського суду;
2011-2018 – суддя Вищого господарського суду України (припинив діяльність 15.12.2017) (з 2014 по 2018 заступник
секретаря Першої судової палати).
2008-2011 – суддя Київського апеляційного господарського суду (у 2009 обраний безстроково);
2004-2008 – суддя Господарського суду міста Києва;
2001-2004 – працював на різних посадах (спеціаліст, помічник судді, начальник відділу забезпечення роботи судової
палати) у Вищому господарському суді України ;
1993-2001 – займав посади середнього та старшого начальницького складу Головного управління Державного
фельд’єгерської служби.

Зв’язки:
Згідно з декларацією родинних зв’язків кандидата за 2013-2017 роки:
1. Фадєєва Ніна Миколаївна (теща) – з 2010 по 2014 член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; з 2015 по т.ч.
займається адвокатською діяльністю.

Офіційні документи щодо кандидата:
Досьє
Декларація за 2013 рік
Декларація за 2014 рік
Декларація за 2015 рік
Декларація за 2016 рік
Декларація за 2017 рік
Декларація родинних зв’язків судді за 2011-2015 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2012-2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013-2017 роки
Декларація доброчесності 2015 рік
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Додаткова інформація
Інша інформація:
Згідно з даних досьє, притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування
транспортного засобу.

