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Шановний Федір Олексійович! 

 

 Будучи головою Ради суддів України – органу суддівського 

самоврядування, до повноважень якого Законом України “Про судоустрій і 

статус суддів” віднесено розгляд питань правового захисту суддів                         

(п. 2 ч. 5 ст. 127 Закону), вимушений привернути Вашу увагу до наступного.  

 Відповідно до п. 7 ч. 4 ст. 54 Закону України “Про судоустрій і статус 

суддів” суддя зобов’язаний щорічно не пізніше 1 травня подавати до 

Державної судової адміністрації України для оприлюднення на офіційному 

веб-сайті судової влади копію декларації про майновий стан і доходи, 

поданої до органу державної податкової служби. Така декларація згідно з ч. 5 

ст. 54 Закону повинна містити відомості про доходи, цінні папери, нерухоме, 

цінне рухоме майно, вклади у банках, фінансові зобов’язання та видатки 

судді, якщо разові видатки перевищують розмір його місячного заробітку. 

Форма декларації про майновий стан судді, членів його сім’ї та осіб, з якими 

він спільно проживає або поєднаний спільним побутом затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 29 жовтня 2010 року № 1289, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року              

за № 1349/18644. Пункт 2 розділу І декларації вимагає від судді зазначення 

місця свого проживання із вказанням поштового індексу, області, району, 

населеного пункту, вулиці, будинку, корпусу та номера квартири. В розділі 

ІІІ декларації суддя має вказати місцезнаходження (адресу) належних йому 

та членам його сім’ї чи особам, з якими він спільно проживає або поєднаний 

спільним побутом, об’єктів нерухомого майна – земельних ділянок, 

житлового будинку, квартири, садового (дачного) будинку, гаража, іншого 

нерухомого майна.  

 Необхідність зазначення такої інформації в декларації, яка підлягає 

оприлюдненню і до якої кожен матиме вільний доступ, викликає серйозну 

 

 

 

 

 



стурбованість широкого загалу суддівської спільноти, створює підґрунтя для 

неправомірного втручання в діяльність судді щодо здійснення ним 

правосуддя з метою схилити його до ухвалення бажаного судового рішення 

та становить реальну загрозу незалежності суддів, яка є основною 

передумовою їх об’єктивності та неупередженості. 

 

Сподіваючись на Ваше розуміння і підтримку, звертаюся до Вас, 

шановний Федір Олексійович, з проханням невідкладно вирішити питання 

про внесення змін до затвердженої Міністерством фінансів України форми 

декларації про майновий стан судді, членів його сім’ї та осіб, з якими він 

спільно проживає або поєднаний спільним побутом, з тим, щоб виключити 

необхідність внесення зазначеної інформації в декларацію з метою 

запобігання можливим негативним явищам, які можуть становити загрозу 

незалежності суддів, їх об’єктивності та неупередженості при здійсненні 

ними правосуддя. 

 

 

 

 З повагою 

Голова 

Ради суддів України           Я.М. Романюк 

 

 
 


