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правосуддя України, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, щодо 
прискорення оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів 
 

 

05 жовтня 2018 року розпочав свою роботу Запорізький апеляційний суд.  

Відповідно до наказу Державної судової адміністрації України від 31.07.2018 

року № 373 «Про визначення кількості суддів апеляційних судів, утворених в 

апеляційних округах» кількість суддів в Запорізькому апеляційному суді 

становить 40 осіб. 

Станом на  сьогоднішній день в Запорізькому апеляційному суді 

здійснюють правосуддя лише 17 суддів, інші  23 посади є вакантними. 

Відомості про наявність такої кількості вакантних місць наявні в Вищій 

кваліфікаційній комісії  суддів України, однак конкурс на зайняття вакантної 

посади судді й досі не оголошений. 

Нестача суддів в апеляційних судах призводить до неможливості 

дотримання процесуальних строків та затягування судових процесів що є 

порушенням ст. 6 «Конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод». 

Відповідно до ч.3, 17, 18  ст. 79 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», для 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади судді Вища кваліфікаційна 

комісія суддів України ухвалює рішення про його оголошення, розміщує 

відповідну інформацію на своєму офіційному веб-сайті і веб-порталі судової 

влади та публікує її у визначених нею друкованих засобах масової інформації 

не пізніш як за місяць до дня проведення конкурсу. За результатами 

конкурсного добору Вища кваліфікаційна комісія суддів України надсилає до 

Вищої ради правосуддя відповідно до кількості вакантних посад суддів 

рекомендації про призначення кандидатів суддями. Відповідно до внесеної 

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України рекомендації Вища рада 

правосуддя на своєму засіданні розглядає питання про призначення кандидата 

на посаду судді та в разі ухвалення позитивного рішення вносить подання 

Президентові України про призначення судді на посаду. 

Згідно з ч.1 ст. 80 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», призначення на 

посаду судді здійснюється Президентом України на підставі та в межах 

подання Вищої ради правосуддя, без перевірки додержання встановлених цим 

Законом вимог до кандидатів на посаду судді та порядку проведення добору чи 

кваліфікаційного оцінювання кандидатів. 

З огляду на вищевикладене, з метою дотримання положень «Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод» та забезпечення належного 
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інструменту судового захисту, просимо Вас вчинити дії для якнайшвидшого 

оголошення та  проведення конкурсу на зайняття вакантних посад судді 

Запорізького апеляційного суду та в подальшому призначення суддів на посади. 
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