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Статтею 126 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
передбачено, що для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань
внутрішньої діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування самостійне колективне вирішення зазначених питань суддями.
Пунктом 2) частини 4 статті 126 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» до завдань суддівського самоврядування віднесено, зокрема, зміцнення
незалежності судів, суддів, захист професійних інтересів суддів, у тому числі
захист від втручання в їхню діяльність.
Статтею 129 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначено,
що найвищим органом суддівського самоврядування є З'їзд суддів України.
Відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Рада суддів України є вищим органом суддівського самоврядування та діє як
виконавчий орган З’їзду суддів України, розробляє та організовує виконання
заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів.
Рішенням Ради суддів України №73 від 01 листопада 2018 року скликано
XVI позачерговий З’їзд суддів України на 19 – 20 грудня 2018 року та
визначено попередній перелік питань, які виносяться на обговорення З’їзду, до
якого включено одне питання – Про обрання чотирьох членів Вищої ради
правосуддя.
Станом на 18 грудня 2018 року до Ради суддів України надійшли
звернення суддів та Зборів суддів судів України від 252 судових установ, що
становить 37% від загальної кількості діючих судів України.
В цих зверненнях, зокрема, звертається увага Ради судів України на
надмірно тривалі строки проведення кваліфікаційного оцінювання суддів в
Україні, внаслідок чого виникла ситуація з дискримінаційним підходом у
визначенні розміру суддівської винагороди суддям які пройшли кваліфікаційне
оцінювання та суддям, щодо яких кваліфікаційне оцінювання ще не закінчено.
Такий стан речей, на думку суддів, призводить до погіршення якості та
оперативності судочинства, до корупційних ризиків, підриває авторитет не
лише суду, але і влади в цілому.
Разом з тим, суддів цікавить стан виконання рішення XV чергового з’їзду
суддів України від 7 березня 2018 року «Про стан здійснення правосуддя в
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умовах судової реформи у 2017 році», яким були передбачені заходи щодо
матеріального забезпечення суддів та суддів у відставці.
Крім того, до Ради суддів України надійшли звернення більше як трьохсот
суддів у відставці, в яких звертається увага на законодавче обмеження права
суддів у відставці на отримання щомісячного грошового утримання у розмірі,
що складає відповідний відсоток від заробітної плати (суддівської винагороди)
працюючого на відповідній посаді судді, залежність розміру їх грошового
утримання від проходження кваліфікаційного оцінювання, а також,
позбавлення права і можливості брати участь у суддівському самоврядуванні.
В адресованих Раді суддів України зверненнях судді ставлять питання про
доповнення порядку денного з’їзду питаннями:
1)
Про стан виконання Рішення XV чергового з’їзду суддів України
від 7 березня 2018 року «Про стан здійснення правосуддя в умовах судової
реформи у 2017 році».
2)
Підтримання ініціатив щодо внесення змін в законодавство України
з метою усунення дискримінації у виплаті суддівської винагороди та посилення
гарантій суддівської незалежності.
3)
Про вжиття ефективних заходів щодо прискорення завершення
процедур кваліфікаційного оцінювання суддів.
4)
Про виконання рішення Конституційного Суду України від 04
грудня 2018 року №11-р/2018.
5)
Про єдність статусу суддів, суддівське самоврядування та
матеріальне забезпечення суддів у відставці, як гарантії здійснення
справедливого, неупередженого правосуддя працюючими суддями.
Рада суддів України опрацювала вказані звернення суддів України та
констатує, що всі поставлені питання безпосередньо стосуються незалежності
судів і суддів та авторитету судової влади в Україні, є надзвичайно
актуальними і підлягають обговоренню на XVI позачерговому З’їзді суддів
України.
Разом з тим, Рада суддів України звертає увагу на вимоги частини 7 статті
130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та пункту 3.3. Регламенту
З’їзду суддів України, якими установлено, що оголошення про скликання З’їзду
для обрання членів Вищої ради правосуддя має бути опубліковане не пізніш як
за сорок п’ять днів до початку роботи З’їзду.
Таким чином, Рада суддів України позбавлена можливості самостійно
внести зміни до попереднього переліку питань, які виносяться на обговорення
З’їзду, оскільки це призведе до порушення приписів ст. 130 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» в частині завчасного, не пізніше ніж за 45 днів
до дати з’їзду, опублікування оголошення з визначенням питань, що виносяться
на розгляд З’їзду.
Відповідно до п. 6.1. Регламенту з’їзду суддів України саме З’їзд
затверджує остаточний порядок денний та регламент роботи З’їзду. А делегати
З’їзду відповідно до п.6.4 Регламенту вправі виступати і вносити пропозиції по
суті кожного з обговорюваних питань.
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