
До Ради суддів України

кандидата на посаду судді
Конституційного Суду України

Євграфової Єлизавети Павлівни 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

В Україні в останнє десятиліття фахівці відзначають кризу легітимності 

судової влади, у тому числі такої інституції як Конституційний Суд України. 

Не в останню чергу це відбувається через брак професіоналізму суддів, з яким 

пов’язане ухвалення рішень, що викликають критику й нерозуміння з боку 

суспільства. Вважаю, що сприяє цьому також і неефективна практика добору 

кадрів до суддівського корпусу, яка обумовлена непродуманими рішеннями 

щодо реформуванням судової влади в нашій країні.

Разом із тим, існуючий склад Конституційного Суду України демонструє 

недостатню продуктивність і рівень своєї діяльності. Здійснюючи правосуддя, я 

та інші судді не один рік очікуємо від органу конституційної юрисдикції 

вирішення справ щодо конституційності Законів України «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб», «Про очищення влади» тощо, від яких 

залежить гарантування прав громадян.

На мою думку, компетенція Конституційного Суду України потребує 

фахівців, які мають одночасно, по-перше, глибокі теоретичні знання в галузі 

права, по-друге, досвід практичної діяльності у сфері застосування права, по- 

третє, мають високі моральні якості та бездоганну ділову репутацію.

У зв’язку з оголошенням конкурсу на посаду судді Конституційного Суду 

України, оцінюючи свій професійний досвід та рівень підготовки, я визнала за 

можливе взяти участь у цьому конкурсі. Стаж моєї роботи на посадах судді в 

судах різних рівнів становить майже 15 років, у тому числі -  сім років у складі



цивільної палати Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. У 2016 році мною захищена докторська дисертація на 

тему «Об’єктивність права: теоретико-прикладні засади». У ході 

кваліфікаційного оцінювання у 2017 та 2019 рр. мене двічі визнано такою, що 

підтвердила здатність здійснювати правосуддя у складі Верховного Суду, у 

тому числі з точки зору ділової репутації, моральних якостей та доброчесності.

Усвідомлюючи значення Конституційного Суду України, як інституції, 

уповноваженої здійснювати конституційний контроль, його вплив на правову 

систему держави, вважаю, що мій професійний досвід, наукові здобутки у сфері 

загальнотеоретичних проблем права і держави, належні моральні якості та 

прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу в 

Україні дають мені підстави кандидувати на посаду судді Конституційного 

Суду України.

22 липня 2019 року Є. П. Євграфова


