
                                                                                                                                                                                                                                  

Додаток 1 

                                                                                                      

до рішення Ради суддів України 

від 8 лютого 2013 року № 11                  

 
 

 

 

ПРОЕКТ 

                                

 

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ  
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел. (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30  

«   » лютого 2013 року № 9рс-_____/13-вих 

На № 1.1-19/13-26 від 10.01.2013р. 

 
                                            

Уповноваженому Верховної 

Ради України з прав людини  

ЛУТКОВСЬКІЙ В.В. 

 

 

 

                                          Шановна Валеріє Володимирівно! 

 

                    Принагідно Рада суддів України засвідчує Вам свою повагу та 

сподівається на подальшу співпрацю з метою втілення конституційного 

принципу верховенства права та захисту прав і свобод людини і громадянина. 

           Вивчаючи питання, порушене у Вашому зверненні від 10 січня 2013 

року, Рада суддів України поділяє Вашу стурбованість щодо забезпечення 

рівності громадян за мовною ознакою, зокрема, і в судовому процесі. 

           Дійсно, в судовій практиці мають місце поодинокі випадки, коли 

створюючи рівні умови для громадян за мовною ознакою та забезпечуючи 

право на захист, суди вимушені відкладати розгляд справ у зв’язку з пошуками 

кваліфікованих перекладачів з мов, які не є поширеними в Україні, та джерел 

оплати їх праці.  

           Поставлене Вами питання створення реєстру перекладачів для 

забезпечення рівності за мовною ознакою передбачає наявність інформації і 

правової визначеності щодо кількості мов, переклад з яких повинна 

забезпечити судова влада, територіальної або іншої ознаки залучення 

перекладачів, кола осіб, які володіють даними мовами, перевірки або 

підтвердження їх кваліфікації, інформації, яка підлягає внесенню до реєстру та 



порядку її оновлення, підстав для включення до реєстру або виключення з 

нього, наслідків відмови від виконання функцій перекладача, відповідальності 

за неякісний переклад тощо, а також порядку і розміру оплати праці 

перекладачів, тобто, законодавчого врегулювання. 

           На нашу думку, виключно законодавче врегулювання створення та 

функціонування реєстру перекладачів, оплати праці залучених за його 

допомогою фахівців забезпечить відповідність пов’язаних з цим процесів 

антикорупційному законодавству України.  

           Державна судова адміністрація України такими повноваженнями не 

наділена, а вирішення більшості з питань, пов’язаних із створенням та 

функціонуванням такого реєстру, на погляд Ради суддів України, не притаманні 

судовій владі.  

          Разом з тим, норми Конституції України та приписи Закону України 

«Про засади державної мовної політики», процесуальне законодавство України  

гарантують право громадян на рівність за мовною ознакою не лише в судовому 

процесі, а й під час вирішення будь – яких питань життєдіяльності в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, досудовому розслідуванні, 

дізнанні, в процедурах прокурорського нагляду тощо, тобто, сфера 

застосування послуг перекладачів за державними гарантіями рівності за 

мовною ознакою та засадами державної мовної політики є значно ширшою, ніж 

судові процеси. 

         Створення реєстру перекладачів лише для судового розгляду дану 

проблему комплексно не вирішить, а стандарти в цій сфері повинні бути 

єдиними для всіх гілок влади. 

          Тому Рада суддів України пропонує розглядати питання створення 

єдиного реєстру перекладачів на загальнодержавному рівні як таке, що 

потребує законодавчого врегулювання, і підтримує звернення Державної 

судової адміністрації України до Прем’єр – міністра України М. Азарова щодо 

надання відповідного доручення Міністерству юстиції України, Міністерству 

внутрішніх справ України опрацювати порушене питання за участю всіх 

заінтересованих осіб. 

 

 
 

З повагою 

 

Голова  

Ради суддів України                                                                          Я. Романюк 

 


