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За результатами проведення зборів суддів Харківського апеляційного 
суду повторно звертаюся до Вас з приводу критичної ситуація, що склалася в 
роботі установи у зв’язку з гострою нестачею суддівських кадрів.

У відповідності до Указу Президента України від 29 грудня 2017 року 
№ 452/2017 «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів 
в апеляційних округах» утворено Харківський апеляційний суд.

Указом Президента України від 28 вересня 2018 року № 297 № «Про 
переведення суддів» з Апеляційного суду Харківської області до Харківського 
апеляційного суду переведено 21 суддя.

З 03 жовтня 2018 року Харківський апеляційний суд розпочав свою 
процесуальну діяльність.

Згодом до нашого суду на підставі рішень Вищої ради правосуддя були 
переведені ще 3 судді Апеляційного суду Харківської області.

Разом з тим, штатна чисельність суду на сьогодні складає 60 суддів.
При цьому станом на 02 жовтня 2018 року штатний розпис Апеляційного 

суду Харківської області передбачав 85 посад суддів, 53 посади з яких були 
вакантними.

Останнє призначення судді до штату Апеляційного суду Харківської 
області суддя відбулося восени 2013 року.

Починаючи з 2014 року спостерігалася стрімка тенденція до зменшення 
кількості суддів внаслідок їх звільнення у зв’язку з масовою подачею заяв про 
відставку.

Зазначаємо, що лише за дев’ять місяців 2018 року до Апеляційного суду 
Харківської області надійшло 20 951 судова справа і матеріалів, внаслідок 
чого середньомісячне навантаження на одного суддю (при фактичній 
чисельності 31 суддя) складало 81,9 одиниць.
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За три місяці 2018 року (жовтень-грудень) роботи нового Харківського 
апеляційного суду середньомісячне надходження справ та матеріалів на одного 
суддю (без врахування справ та матеріалів, переданих з Апеляційного суду 
Харківської області) становило 110,9 одиниць.

У січні 2019 року середньомісячне навантаження на суддю становило -  
118,7 одиниць.

Судді та працівники апарату Харківського апеляційного суду працюють в 
складних стресових умовах, на межі психофізичного та емоційного 
виснаження.

Особлива складна ситуація склалася у судовій палаті з розгляду 
кримінальних справ, де на весь апеляційний округ, який складається з 37 
місцевих судів Харківської області та м. Харкова, залишилося лише 8 суддів.

Між тим, розгляд судової справи потребує не лише проведення судового 
засідання, але й ґрунтовного вивчення її матеріалів, відповідної судової 
практики, узагальнень, складання повних текстів судових рішень, участь в 
судових засіданнях інших колегій суддів.

За таких обставин, судді вимушені призначати судові засідання по 
кримінальним провадженням на грудень 2019 року!

Крім того, з 01 січня 2019 року набрали чинності відповідні зміни до 
Кримінального процесуального кодексу України в частині обов’язкової 
відеофікації судового процесу, що потягнуло за собою додаткове навантаження.

Через щоденне надходження значної кількості судових справ та 
матеріалів, клопотань про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, 
судді, розуміючи та усвідомлюючи свою особисту відповідальність за 
дотримання принципів законності та верховенства права при здійсненні 
правосуддя, не мають можливості з об’єктивних та очевидних причин 
забезпечити неухильне дотримання процесуальних строків розгляду судових 
справ, чим викликають очікуване несприйняття з боку учасників по справам.

Наголошуємо, що в суді працюють мотивовані та висококваліфіковані 
судді, які підтвердили здатність здійснювати правосуддя в межах процедури 
кваліфікаційного оцінювання і мають стійке бажання працювати, навіть за 
таких складних умов.

Між тим, є об’єктивна реальність та межі фізичної витривалості 
звичайної людини.

Неодноразові звернення суддівського корпусу щодо переведення та 
призначення нових суддів, а також тимчасового їх відрядження з менш 
навантажених суддів до цього часу залишаються без відповідного реагування.

Вищевказані обставин в цілому підривають довіру громадянського 
суспільства до судової влади, тягнуть за собою негативне сприйняття 
результатів судової реформи, понижують державні гарантії судового захисту 
прав та законних інтересів громадян фізичних та юридичних осіб, суттєво 
погіршують імідж державних інституцій, підривають загальне сприйняття 
України міжнародними партнерами.

Ураховуючи викладене, розуміючи складну та напружену щоденну 
роботу Вищої ради правосуддя в умовах реалізації судової реформи,
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Харківський апеляційний суд звертається до Вас з проханням вжити рішучих та 
невідкладних заходів щодо прискорення заповнення наявних вакантних посад 
суддів, призначення відповідних конкурсних процедур, а також вирішення 
питання про переведення до Харківського апеляційного суду суддів 
Апеляційного суду Харківської області О.М.Курила, А.І.Люшні, П.В.Гришина, 
Я.В.Чопенка та С.К.Шабельникова.

Судді Харківського апеляційного суду висловлюють щире сподівання на 
Ваше особисте розуміння та допомогу.

З повагою

Г олова 
Харківського 

апеляційного суду


