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РІШЕННЯ  
 

про надання Вищій кваліфікаційній комісії суддів України інформації 
щодо кандидата на посаду судді Верховного Суду 

Богачука Ярослава Олександровича 
   

30 березня 2017 року до Громадської ради доброчесності через інформаційний          
портал з повідомленням щодо Кандидата звернувся суддя Луцького міськрайонного         
суду Волинської області Ковтуненко Віталій Володимирович, який також претендує на          
посаду судді Верховного Суду, однак щодо нього зупинено процес оцінювання до           
набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження         
(Додаток). У своєму повідомленні Віталій Ковтуненко звертає увагу на те, що щодо            
Кандидата відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 378 Кримінального кодексу           
України (Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи          
присяжного). Так, це провадження було відкрито за зверненням самого Віталія          
Ковтуненка, а Ухвалою Рожищенського районного суду Волинської області від         
19.08.2016 року скасовано постанову слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у           
Волинській області від 27 червня 2015 року про закриття кримінального провадження.  

Крім того, як повідомив В. Ковтуненко, 13 березня 2017 року Окружний           
адміністративний суд м. Києва зобов'язав Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію        
адвокатури розглянути скаргу Віталія Ковтуненка на рішення дисциплінарної палати         
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волинської області від 23 липня        
2015 року, яким Кандидата було притягнено до дисциплінарної відповідальності та          
застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття         
адвокатською діяльністю на строк 6 місяців.  

Здійснюючи перевірку наданої інформації, Громадська рада доброчесності       
виявила, що Кандидат представляв інтереси громадянки, будинок якої незаконно було          
продано на торгах родині Віталія Ковтуненка. Незаконність торгів встановлено         
рішенням Ковельського міськрайонного суду від 11 листопада 2014 року         
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41350028) та підтверджено рішенням    

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41350028


Апеляційного суду Волинської області 29 вересня 2015 року        
(http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47902217) .  

З огляду на це Громадська рада доброчесності не вважає викладене таким,           
що свідчить про невідповідність Кандидата критеріям доброчесності та        
професійної етики. На наше переконання, такі дії можуть розцінюватись як          
спроба недоброчесної дискредитації та тиску на Кандидата у зв’язку із          
здійсненням останнім адвокатської діяльності у справі, що має суспільний         
резонанс та безпосереднє відношення до заявника.  
 
Координатор Громадської ради доброчесності 
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