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                                    Високоповажний пане Президенте! 

 З’їзд суддів України як найвищий орган суддівського самоврядування 

висловлює Вам свою повагу і бажає плідної праці на благо українського 

народу. 

 Вкрай складна соціально-економічна ситуація, що склалася в державі, 

вимагає від вищих посадових осіб прийняття доволі складних і нагальних, а 

головне - виважених та взаємоузгоджених рішень. 

Як ніколи українська державність потребує злагодженої та оперативної 

роботи всіх гілок влади, що є єдино правильним у питанні побудови суверенної 

демократичної правової держави на її шляху до європейської спільноти. 

Наріжним каменем у розбудові сильної та незалежної держави, в якій 

панує верховенство права та існує впевненість кожного у захисті своїх прав у 

правовий спосіб, є  утвердження справедливого та неупередженого суду. 

З’їзд суддів України вітає Ваші перші кроки на новообраній посаді у 

питанні подальшого проведення реформи у сфері правосуддя з метою побудови 

по справжньому незалежної та ефективної судової системи, як гаранта захисту 

прав людини.   

 Крім того, не менш нагальним є питання відновлення довіри до судової 

влади в Україні та її оновлення, що є неможливим без додержання 

конституційних гарантій незалежності та неупередженості суддів, зокрема у 

питаннях кар’єри суддів, звільнення їх з посад. 

 Міжнародні стандарти у сфері правосуддя сповідують принцип 

незалежності суддів не як їх особистий привілей, а виключно як єдино 

можливою передумою панування верховенства права. 

  Разом з тим, наразі суддівська спільнота України глибоко занепокоєна 

ситуацією, що складається останнім часом у стінах парламенту під час розгляду 

питань, що стосуються кар’єри суддів, зокрема звільнення їх з посад. 

Всупереч положенням Конституції та законів України мають місце 

випадки неналежного розгляду оформлених відповідно до вимог закону питань 
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про звільнення суддів з посад, у зв’язку з намаганням окремих народних 

депутатів змінити правову підставу такого звільнення, тим самим порушуючи 

конституційне право судді на відставку, закріплене пунктом 9 частини п’ятої 

статті 126 Конституції України. Яскравим прикладом цьому є розгляд 

Верховною Радою України 5 червня 2014 року проекту постанови Верховної 

Ради України «Про звільненння суддів» № 4016а від 05.06.2014 р., для 

прийняття якої не вистачило голосів народних депутатів України.  

Ще більшого занепокоєння викликає те, що подібний прецедент 

відбувається у стінах парламенту не вперше, у зв’язку з чим подані та 

оформлені у відповідності до закону заяви суддів про звільнення з посади не 

знаходять свого належного розгляду. Як наслідок, значна кількість суддів, які в 

силу вимог закону не мають права здійснювати правосуддя, а також всупереч 

своїй волі продовжують перебувати на своїх посадах, отримуючи виплати з 

Державного бюджету України. 

З’їзд суддів України категорично засуджує подібну практику парламенту 

та розцінює подібні випадки як прямий тиск на судову гілку влади і загрозу її 

незалежності. В той же час, суддівська спільнота сподівається на Ваше, Петре 

Олексійовичу, розуміння щодо неприйнятності подібних прецедентів та 

сприяння як гаранта Конституції України у недопущенні прояву їх в 

майбутньому. 

Окрім того, в судовій ситсемі на сьогодні має місце наступна ситуація. 

З осені 2013 року до штату місцевих судів України зараховано більше 300 

осіб, які успішно пройшли всі етапи відбору на посаду судді і призначені на 

посаду судді вперше указами Президента України. 

Вказані особи відповідно до вимог Закону одержують суддівську 

винагороду, але не набули повноважень судді і не можуть здійснювати 

правосуддя з незалежних від них причин, оскільки до теперішнього часу не 

склали присягу судді в присутності Президента України, як це визначено 

статтею 55 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Через неможливість виконання повноважень судді особами, які не склали 

присягу судді, та суддями, що досягли граничного віку перебування на посаді 

судді та не звільнені у відставку всупереч їх волі, решта працюючих суддів несе 

надмірне навантаження, що негативно відбивається на якості судових рішень та 

ефективності правосуддя в цілому. 

  

 Враховуючи вищезазначене, з’їзд суддів України звертається до Вас, 

шановний Петре Олексійовичу, як Глави держави та гаранта Конституції 

України з проханням забезпечення дотримання конституційних гарантій 

незалежності суддів, зокрема: 

 

1. Щодо забезпечення розгляду парламентом рішень щодо кар’єри 

суддів та їх звільнення з посад у суворій відповідності з 

вимогами Конституції та законів України; 

2. Щодо прискорення складення присяги вперше обраними 

суддями. 


