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Рада суддiв УкраiЪи, як вищий орган суддiвського самоврядування, у своiй
роботi завжди визначаJIа прiоритетним вiдстоювання професiйних iHTepeciB
суддiв та працiвникiв апаратiв судiв.

Так, у зв'язку з надходженням до Ради оуддiв Украiни непоодиноких
ЗВернень щодо видачi Указiв Президента Украiни про призначення кандидатiв
на посади суддiв, Рада суддiв Украiни не може заJIишатись осторонь цiеТ
важливоi проблеми.

Вiдповiдно до частини першоТ cTaTTi 128 Конституцii Украiни призначення
На посаду суддi здiЙснюеться Президентом Украiни за поданням ВищоТ ради
правосуддя в порядку встановленому законом.

Частиною другою cTaTTi 80 Закону УкраiЪи "Про судоустрiй i статус суддiв"
передбачено, що Президент Украiни видае указ про призначення суддi не пiзнiше
ТриДцяти днiв iз дня отримання вiдповiдного подання Вищоi ради правосуддя.

На даний час у деяких судах у зв'язку з закiнченням повноважень суддiв,
необранням суддiв безстроково, не складенням суддями присяги, судочинство
припинилось або здiйснюсться на гранi припинення.

Зазначене призводить до дестабiлiзацii дiяльностi судовоi влади, руйнуе
сподiвання суспiльства на ефективнiсть ii дiяльностi.

У пiдсумку TaKi явища становлять загрозу утвердженню в YKpaTHi принципу
ВеРХОВенсТВа Права, пiдривають основи правопорядку в державi, завдають
непоправноi шкоди авторитету Украiни на мiжнароднiй apeHi.

KpiM того, така ситуацiя призводить до погiршення оперативностi та якостi
розгляду судових справ, знижуе piBeHb захисту прав i свобод людини i
ГРОМаДяНИна, у зв'язку з чим виникають серЙознi проблеми iз забезпеченням
Реалiзацii принципу доступностi людей до суду та забезпечення ik права на
вирiшення судом справи упродовж розумного строку.

У зв'язку з викладеним, Рада суддiв Украiни двiчi звертаJIась до Президента
УкраiЪи (лист вiд 25 червня 2021 року Jф 9pc-539l202|, лист вiд
l8 серпня 202l року J\Гч 9рс-62612l-вих.) iз розумiнням поставитись до вирiшення
ВКРаЙ важливоi для правосуддя проблеми та розглянути питання про видачу
вiдповiдних Указiв про призначення на посади суддiв кандидатiв, щодо яких
Вищою радою правосуддя було внесено вiдповiднi подання.



Одночасно, Рада суддiв Украiни просила надати iнформацiю про кiлькiсть
нерозглянутих подань Вищоi ради правосуддя про призначення кандидатiв на
посади суддiв, якi були BHeceHi Вищою радою правосуддя Президенту УкраiЪи.

Що сьогоднi Рада суддiв Украiни так i не отримала вiдповiдей на порушеннi
у вказаних листах питання.

KpiM того, тривалий час з€uIишаються не приведеними до присяги суддi,
щодо яких виданi ук€ви про ik призначення на посади, що також посилюе згадану
вище проблему.

Заслухавши та обговоривши iнформацiю Голови Ради суллiв Украiни
Монiча Б.С. щодо кадрового дефiциту у судах та необхiдностi заповнення
Вакантних посад у судах суддями, вiдповiдно до частини восьмоi cTaTTi 1З3
Закону Украiни "Про судоустрiй i статус суддiв" та Положення про Раду суддiв
УкраiЪи, затвердженого Х позачерговим з'i'здом суддiв УкраiЪи 16 вересня
2010 року (з подальшими змiнами), Рада суддiв Украiни

вирiшила:

1. Затвердити вiдкрите звернення Ради суддiв Украiни до Президента
УкраiЪи щодо призначення суддiв, що додаеться.

2. .Щоручити Головi Ради суллiв УкраiЪи надiслати зазначене звернення до
Президента УкраiЪи.

3. Прес-службi Ради суддiв УкраiЪи (на правах сектору) забезпечити
публiкацiю вiдкритого звернення Ради суддiв УкраiЪи до Президента Украiни
ЩОДО КаДроВого дефiциту у судах та необхiдностi заповнення вакантних посад у
судах суддями на вебсайтi Ради суддiв УкраiЪи.

Голова
Ради суддiв Украiни Б.с. Монiч
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Вiдкрите звернення Ради суддiв Украiни до Президента Украiни
щодо кадрового дефiциту у судах та

необхiдностi заповнення вакантних посад у судах суддями

В ельм uшано вн uй В олоd tlM ар е Олексанdр ов uчу !

Рада оуддiв УкраiЪи, як вищий орган суддiвського самоврядування, у своiй
роботi завжди визначала прiоритетним вiдстоювання професiйних iHTepeciB
суддiв та працiвникiв апаратiв судiв.

Так, у зв'язку з надходженням до Ради суддiв УкраiЪи непоодиноких
звернень щодо видачi Указiв Президента Украiни про призначення кандидатiв
на посади суддiв та приведення суддiв до присяги, Рада суддiв УкраiЪи
звертаеться до Вас з наступним.

Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 128 Конституцii Украiни призначення
на посаду суддi здiйснюеться Президентом Украiни за поданням ВищоТ ради
правосуддя в порядку встановленому законом.

Частиною другою cTaTTi 80 Закону Украiни "Про судоустрiй i статус
суддiв" передбачено, що Президент УкраiЪи видае указ про призначення суддi
не пiзнiше тридцяти днiв iз дня отримання вiдповiдного подання Вищоi ради
правосуддя.

flа дании час у деяких судах у зв'язку з закlнченням повноважень суддlв,
необранням суддiв безстроково, не складенням суддями присяги, судочинство

На даний зв'язку закiнченням суддiв,

здiйснюсться на гранi црипинення, а у деяких - припинилося.
Наразi, BiciM судiв, а саме: АвдiТвський мiський сул ,.Щонецькоi областi,

Ананiiвський районний суд Одеськоi областi, Василькiвський районний суд
Щнiпропетровськоi областi, Лугинський районний суд ЖитомирськоТ областi,
Тальнiвський районний суд Черкаськоi областi, Тиврiвський районний суд
Вiнницькоi областi, Устинiвський районний суд Кiровоградськоi областi,
Попаснянський районний сул Луганськоi областi не здiйснюють правосуддя, що
У свою чергу позбавило громадян ik конституцiйного права на доступ до
правосуддята судовий захист своiХ прав i свобод.

Як стало вiдомо Радi суддiв Украiни, наразi в Офiсi Президента УкраiЪи
перебувас 135 подань Вищоiради правосуддя про призначення на посади суддiв
до судiв першоi iнстанцiT.

KpiM того, 51 кандидат на посаду суллi очiкуе складання присяги.
Зволiкання iз приведення суддiв до присяги, а також видачею указiв про

призначення суддiв мае icToTHi негативнi наслiдки для здiйснення правосуддя,



адже у деяких мiсцевих судах така ситуацiя призводить до погiршення
оперативностi та якостi розгляду судових справ, знижуе piBeHb захисту прав i
свобод людини i громадянина, у зв'язку з чим виникають серйознi проблеми iз
забезпеченням реалiзацii принципу доступностi людей до суду та забезпечення
Тх права на вирiшення судом справи упродовж розумного строку, про що
неодноразово наголошувалося у зверненнях та рiшеннях Ради суддiв УкраIни
щодо необхiдностi вжиття заходiв до якнайшвидшого заповнення вакантних
посад суддiв у судах Украiни задля забезпечення гарантованого Конституцiею
УкраiЪи права на захист.

Ще бiльше цi негативнi наслiдки посилюються з огляду на загапьновiдому
/ 1' v "'проOлему деФlциту суддlвських кадрlв в судах першоl та апеляцlйно1 tнстанцtt.

Так, станом на 01 листопада 2021, року з 7039 суддiв в судах першоТ та
апеляцiйноi iнстанцii працюють 5033 суддi, а право здiйснювати правосуддш
Мають лише 4444 суддi. Що кiнця поточного року повноваження з вiдправлення
правосуддя закiнчаться ще у 109 суддiв, а тому загальна кiлькiсть суддiв, якi
матимуть право здiйснювати правосуддя, зменшиться.

Наразi бiльше двох poKiB не працюс Вища квалiфiкацiйна комiсiя суллiв
Украiни, а Конкурсна комiсiя, що утворена для проведення конкурсу на зайняття
посади члена Вищоi квалiфiкацiйноi KoMicii суддiв Украiни та формуваннrI
перелiку кандидатiв на посаду члена Вищоi квалiфiкацiйноi KoMicii суддiв
УкраiЪи,УкраiЪи, якi вiдповiдають критерiям доброчесностi та професiйноi
компетентностi бiльше двох мiсяцiв не може розпочати свою роботу.

якi вiдповiдають

Такий стан речей нiвелюс сподiвання суспiльства на успiшне завершення
ДоВготривалоi судовоi реформи, оскiльки, як декларув€lJIося, ii метою с
приведення судочинства Украiни до европейських стандартiв та забезпечення
Захисту прав, свобод та законних iHTepeciB громадян шляхом своечасного,
ефективного i справедливого вирiшення правових спорiв на засадах
верховенства права.

Зазначене призводить до дестабiлiзацii дiяльностi судовоi влади, руйнуе
сподiвання суспiльства на ефективнiсть ii дiяльностi.

Враховуючи викладене, а також потребу у заповненнi вакантних посад
сУддiв з метою забезпечення н€Lлежного рiвня судочинства, Рада суллiв Украiни
ЗВертаеться до Вас з проханням iз розумiнням поставитись до вирiшення вкраЙ
ВаЖливоi для правосуддя проблеми та розглянути питання про видачу
вiдповiдних Указiв про призначення на посади суддiв кандидатiв, щодо яких
Вищою радою правосуддя було внесено вiдповiднi подання, та в найкоротшi
строки привести ix до присяги.


