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Шановний Віталіє Миколайовичу!
Ваш запит відносно 15-ти суддів апеляційного суду Одеської області щодо яких
Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (далі- Комісія) у жовтні 2017 року
призначено проведення оцінювання на відповідність займаній посаді задоволенню не
підлягає з таких підстав.
Як вбачається із його змісту Ви просите на підставі ст.87 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» надати:
- всі наявні в суді копії декларацій зазначених судців про майно, доходи,витрати і
зобов’язання фінансового характеру, та інших декларацій, які подавалися на
виконання вимог антикорупційного законодавства;
- їх контактні дані ( адресу електронної пошти, контактний номер телефону) для
здійснення комунікації Громадської ради доброчесності (далі-ГРД) з суддями та
забезпечення права на відповідь під час оцінювання на відповідність критеріям
доброчесності та професійної етики;
персональні дані (дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника
податків) для ідентифікації суддів під час здійснення збору інформації у відкритих
державних реєстрах.
Із засобів масової інформації також відомо, що з аналогічними запитами ГРД
звернулася й до інших місцевих та апеляційних судів України, які спеціалізуються на
розгляді цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справ.
Повідомляю, що вся запитувана Вами інформація міститься в суддівських досьє, які
формуються, ведуться, обліковуються та зберігаються в Комісії.
Відповідно до ст.87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Громадська рада
доброчесності утворена з метою сприяння Вищій кваліфікаційній комісії суддів України у
встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та
доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання та має повноваження надавати Комісії
висновок про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) зазначеним вище критеріям.
Вважаю, що існування двох органів: Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та
Громадської ради доброчесності, уповноважених державою оцінювати суддів і кандидатів на
посаду судді одночасно, не позбавляє останню (ГРД) отримати всю необхідну їй інформацію
із суддівських досьє безпосередньо в Комісії, не завантажуючи суди України запитами,
виконання яких не передбачено діючим законодавством.
Так, відповідно до п.п.1,2,5 ч.б ст.87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
ГРД, крім іншого, має повноваження:
- збирати, перевіряти та аналізувати інформацію щодо судді(кандидата на посаду
судді);
- передавати цю інформацію Вищій кваліфікаційній комісії суддів України;
- створити інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та
доброчесності суддів, кандидатів на посаду судді.
При цьому законодавцем встановлено, що для здійснення повноважень, зазначених у
ст.87 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», зокрема повноважень щодо збору

інформації, членам ГРД надається лише право безоплатного та повного доступу до
відкритих державних реєстрів.
Правом запитувати та отримувати іншу інформацію стосовно суддів від органів
державної влади (в тому числі копії документів та матеріалів, що містять інформацію з
обмеженим доступом) на підставі ст.87 Закону України «Про судоустрій і статус судців», а
також законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про
захист персональних даних» тощо, Громадська рада доброчесності, тобто постійно діючий
незалежний орган у системі судоустрою України, який не є юридичною особою,
громадською організацією, об’єднанням громадян зі статусом юридичної особи або без
такого статусу, не наділена.
З огляду на наведене та норми ст.19 Конституції України правових підстав для
виконання запиту мною, як розпорядником персональних даних суддів апеляційного суду
Одеської області, не вбачається.
Разом з тим, зміст запиту доведено до відома всіх вказаних у ньому судців, яким
повідомлено, що вони не позбавлені можливості самостійно сконтактувати з ГРД через
електронну ацресу info@grd.gov.ua та надати відповідь на запитувану інформацію.
З повагою
Голова апеляційного суду
Одеської області

