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Профайл Руху ЧЕСНО про суддю

Котеньов Олексій Геннадійович
Суд
Харківський окружний адміністративний суд

Статус
Суддя з 06.08.2010

Декларації
●

2014 рiк

●

2015 рiк

●

2016 рiк

●

2017 рiк

Біографічна довiдка
Освіта:
2003 – Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого.
Суддівська кар’єра:
2010 – суддя Харківського окружного адміністративного суду (з 2017 року призначений безстроково).
Офіційні документи відносно судді:
Декларація родинних зв’язків судді за 2012 – 2016 роки
Декларація родинних зв’язків судді за 2013 – 2017 роки
Досьє
Декларація доброчесності 2016 рік
Декларація доброчесності 2017 рік
Про відмову у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду
Котеньова О.Г.

Доброчесність
Непрозорість статків
1) Згідно із декларацією за 2015 рік, суддя на праві користування має квартиру площею 73,8 кв.м. у м. Харків (дата
набуття права – 27.03.2008). Однак, у декларації за 2014 рік відомості про вказане майно відсутні.
2) Згідно із декларацією за 2015 рік, суддя на праві користування має автомобілі Мерседес Бенц (дата набуття права –
09.08.2012) та Фольксваген (дата набуття права – 02.02.2009). Однак, у декларації за 2012 рік відомості про вказане
майно відсутні.

Рух ЧЕСНО збирає інформацію з відкритих загальнодоступних джерел та не стверджує про вчинення особою правопорушення або її вину.
Висновки ЧЕСНО про причетність суддів до корупційних діянь, кримінальних або будь-яких інших правопорушень, ухвалення сумнівних рішень,
неетичної поведінки є оціночними судженнями, що можуть не збігатися із офіційними рішеннями та висновками державних органів.
Методологія підготовки матеріалу
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Ухвалення сумнівних рішень
Відповідно до рішення Вищої ради юстиції 25 листопада 2013 року суддя Котеньов ухвалив постанову, якою заборонив
Харківському місцевому професійному союзу “Харківський профсоюз студентів” проведення з 26.11.2013 року
безстрокової акції “Відмова від Євроінтеграції в Україні” в центрі міста Харкова.
Вища рада юстиції констатувала, що суддею Котеньовим О.Г. під час розгляду та вирішення вказаної справи були
допущені порушення норм процесуального права, що мало наслідком встановлення обмеження права на мирні зібрання
на необмежений проміжок часу. Однак, Вища рада юстиції відмовила у відкритті дисциплінарної справи у зв’язку із
спливом строку притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Додатково
Характеристика професійної діяльності
1) За даними офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 7 жовтня 2018 року суддя Котеньова О.Г.
підтвердив можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.
2) У 2017 році захистив кандидатську дисертацію у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
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