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РІШЕННЯ 
про надання Вищій  кваліфікаційній комісії суддів України інформації 

щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 
Погребняка Володимира Яковлевича 

Проаналізувавши інформацію про Погребняка Володимира Яковлевича (далі – Кандидат),         
суддю Вищого господарського суду України, Громадська рада доброчесності вирішила         
надати таку інформацію. 

На офіційний веб-портал Ради надійшла інформація про те що, Департаментом спеціальних           
розслідувань Генеральної прокуратури України (далі – ДСР ГПУ) здійснюється досудове          
розслідування у кримінальному провадженні №22015000000000071 за ознаками складу        
злочину, передбаченого ч.2 ст. 376-1 Кримінального кодексу України (далі - Кримінальне           
провадження).  

Кримінальне провадження, розпочато за фактом здійснення вищими посадовими особами         
Вищого господарського суду України (далі -  ВГСУ) систематичних втручань в          
автоматизовану систему документообігу суду (далі – АСДОС). 

В процесі досудового розслідування були також встановлені факти здійснення зазначеними          
особами тиску на суддів ВГСУ, систематичного втручання у діяльність суддів та процес            
здійснення правосуддя. Причому, таке втручання здійснювалося організаторами злочину у         
винятково цинічний та зухвалий спосіб - шляхом підкорення собі органу суддівського           
самоврядування.  

Згідно з аналітичною довідкою ДСР ГПУ (додаток 1), втручання у систему автоматизованого            
розподілу відбувалося протягом 2011-2014 рр., тобто у тому числі у період часу, у який              
Кандидат був суддею ВГСУ (Кандидат є суддею ВГСУ з 9 лютого 2012 р.). 

Хоча Кандидат не віднесений слідством до групи суддів ВГСУ, на яких здійснювався            
розподіл справ з порушенням порядку встановленого законом, проте масовий характер          
порушення (досудовим розслідуванням на цей час установлено понад 21 тисячу          
випадків втручань в роботу АСДОС) дає можливість припустити що Кандидату було           
відомо про існуючу практику.  

Незалежність судових органів є передумовою верховенства закону і  гарантією         
справедливого розгляду справи в суді. Тож суддя повинен відстоювати і зразково           
реалізовувати принцип незалежності судових органів в його індивідуальному та         
інституційному аспектах. 
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Неухильно слідуючи правовому принципу презумпції невинуватості Громадська рада        
доброчесності, не робить стверджувальних висновків про причетність Кандидата до         
зазначених вище злочинів. Проте, у  Громадської ради доброчесності відсутня будь-яка          
інформація стосовно того чи Кандидат протидіяв злочину,  відстоював власну незалежність,          
та незалежність судових органів ВГСУ. 

Зважаючи на викладені обставини, Громадська рада доброчесності вирішила передати         
отриману інформацію Вищій кваліфікаційній комісії суддів України. 

 
Додатки:  

1. Копія листа Генеральної прокуратури України від 12.04.2017 № 23/1/3-32815-14. 

 
Координатор 
Громадської ради доброчесності 
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