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Після проведення співбесіди з Кандидатом та затвердження результатів конкурсу         
Громадській раді доброчесності стало відомо про факти щодо Кандидата, які мають           
значення для прийняття фінального рішення щодо нього Вищою радою правосуддя. 

1. Ухилення від розгляду заяви про втручання у діяльність судді 

02.10.2017 року суддя Апеляційного суду Черкаської області Сергій Бондаренко на          
підставі ст. 73 Закону “Про Вищу раду правосуддя” подав у Вищу раду правосуддя             
(надалі - ВРП) звернення про факти, які можуть свідчити про втручання в його             
діяльність судді з боку голови апеляційного суду Черкаської області Бабенка В.М. та            
заступника керівника апарату цього суду Бойко Л.М. 

Це звернення було зареєстроване у ВРП 04.10.2017 за номером 2580/0/6-17 та внесено            
у Реєстр таких звернень за номером 237, який розміщено на сайті ВРП.  

Однак 09.10.2017 на підставі службової записки В.Е. Беляневича це звернення судді           
передано на повторний автоматизований розподіл для розгляду в порядку         
дисциплінарного провадження. 

Ухвалою Першої дисциплінарної палати ВРП від 25.02.2019 у справі №549/1дп/15-19          
було відмовлено у відкритті дисциплінарної справи у зв'язку з тим, що у заяві йшлось              
про виконання Бабенком В.М. адміністративних функцій, а заступник керівника         
апарату не є суддею. 

На переконання Ради, ВРП не мала жодних підстав для розгляду заяви Бондаренка С.І,             
як дисциплінарну скаргу. У заяві чітко вказано, що подає її на підставі ст. 73 Закону               
“Про Вищу раду правосуддя”, а не як дисциплінарну скаргу. Розгляд заяви у такому             
порядку завідомо унеможливило оцінку дій заступника керівника апарату суду. Інший          
порядок розгляду цієї заяви унеможливив досягнення цілей звернення та позбавив          
суддю можливості використати права, передбачені ст. 73 Закону “Про Вищу раду           
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правосуддя” і отримати захист від незаконного впливу на нього. Сама ж ВРП усунута             
від можливості у повному складі відреагувати на факти, що впливають на незалежність            
судді.  

З точки зору зовнішнього поінформованого спостерігача такі дії ВРП виглядають як           
спроба ухилитись від розгляду звернення Бондаренка С.І. та не реагувати на очевидні            
факти незаконного впливу на суддю. Таке враження посилюється тим, що ситуація з            
незаконним тиском і погрозами з боку голови суду Бабенка В.М. є широковідомими і             
має значний суспільний резонанс. Також є факти, які свідчать про умисне затягування            
розгляду цієї справи компетентними органами. 

Доповідачем у цій справі був член ВРП О.Маловацький, але у склад Дисциплінарної            
палати ВРП входив і Кандидат. Нам невідомо про будь-яку реакцію Кандидата на ці             
очевидно незаконні дії та неналежний порядок розгляду звернення Бондаренка С.І.          
Така поведінка Кандидата підпадає під індикатор, що вказує на невідповідність          
критерію доброчесності, що передбачений п.4.13 Індикаторів визначення       1

невідповідності кандидатів на посаду судді критеріям доброчесності та професійної         
етики, затвердженим рішенням Громадської ради доброчесності від 11.01.2019. 

2. Порушення розумних строків розгляду дисциплінарної скарги на діючого суддю          
Верховного Суду 

На розгляді ВРП знаходяться скарги стосовно судді Верховного Суду Ольги          
В’ячеславівни Ступак, які зареєстровані у ВРП під номерами: № М-475/8/7-18 від           
08.02.2018, № М-475/26/7-18 від 15.05.2018, № М-475/47/7-18 від 21.11.2018. 

Доповідачем по розгляду усіх скарг є Кандидат. Незважаючи, що з моменту отримання            
першої скарги минуло більше року до сих пір не прийнято жодного рішення щодо їх              
долі. При цьому дані скарги стосуються надання недостовірної інформації суддею          
О.Ступак під час конкурсу до Верховного Суду, а також порушення нею обов'язку            
судді, підтверджувати законність джерела походження майна у зв’язку з проходженням          
кваліфікаційного оцінювання, якщо обставини, що можуть мати наслідком        
притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, викликають сумнів у        
законності джерела походження майна або доброчесності поведінки судді (п.10. ч.7. ст.           
56 Закону “Про судоустрій та статус суддів”) 

З точки зору зовнішнього поінформованого спостерігача такі дії ВРП виглядають як           
спроба допомогти судді Верховного Суду уникнути відповідальності та максимально         
затягнути розгляд справи. 

1 Кандидат на посаду судді не реагував на відомі йому випадки недоброчесної або неетичної              
поведінки колег, покривав таку поведінку або відомі йому факти протиправної діяльності суддів,            
працівників суду, адвокатів, працівників органів правопорядку, нехтуючи відповідальністю не         
лише за свою поведінку, а за діяльність системи правосуддя загалом. 



Відповідно до ч. 19. ст. 79 Закону “Про судоустрій та статус суддів” Вища рада              
правосуддя може відмовити у внесенні Президентові України подання про         
призначення судді на посаду при наявності обґрунтованого сумніву щодо відповідності          
кандидата критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які          
можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з таким             
призначенням. 

Додаток: копія Ухвали Першої дисциплінарної палати ВРП від 25.02.2019 у справі           
№549/1дп/15-19 
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                                                                           ПРОТОКОЛ 
                                                             електронного голосування 
                                                      (є невід’ємною складовою рішення) 
  
18.03.2019 Громадська рада доброчесності затвердила рішення 12-ма голосами з 17 
голосів членів Ради. Роман Смалюк заявив самовідвід. 

 
У голосуванні взяли участь 16 членів: 
 

1) Багрій Ігор 
2) Валько Вадим  
3) Воробйов Євген  
4) Марчук Антон  
5) Мєлкіх Едуард  
6) Моторевська Євгенія  
7) Соколенко Наталія  
8) Стригун Дмитро  
9) Сухоставець Роман 
10) Чижик Галина  
11) Шепель Тарас 
12) Якимяк Олег  
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