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Президенту України
кандидата на посаду судді
Конституційного Суду України
Якимчука Миколи Костянтиновича

Мотиваційний лист

Будучи юристом за фахом, працюючи в правоохоронних органах та У
вищих

навчальних

закладах,

я

системно

досліджую

право

та

правозастосування, здійснюю аналіз, зокрема, таких державних інститутів як
прокуратура і суд, їх місця в механізмі реалізації державної влади,
повноваження та функції правоохоронних органів, систематично аналізую
відповідність чинних правових норм положенням Конституції України,
закріпленим в ній конституційним засадам та принципам, а також їх
відповідність публічним інтересам та сучасним потребам громадян та
суспільства загалом.
У зв'язку з цим хочу проінформувати Президента України про моє
бажання

стати

суддею

Конституційного

Суду

України

органу

конституційної юрисдикції, який покликаний забезпечувати верховенство
Конституції України.
Вважаю, що маю достатній освітній рівень
діяльності

у

сфері

права,

зможу

.

.

ВІДПОВІДНО

стаж професійної
до

повножежень

Конституційного Суду України здійснювати діяльність судді на засадах
верховенства права, незалежності судової влади, сприяти відновленню довіри
нашого суспільства до Конституційного Суду України.
Метою моєї професійної діяльності на посаді судді Конституціного
Суду України є чесне і сумлінне виконання покладених на мене обов'язків,

забезпечення верховенства Конституції України, захист конституційного
ладу держави та їt' європейського вибору, утвердження прав та свобод
людини.
Всю свою професійну діяльність я присвятив правоохоронній та
вищій освіті в сфері права. Працював з 1985 року на прокурорських посадах
в прокуратурі Чернівецької області; з 1991 року - на посадах доцента,
заступника

декана

конституційного
криміналістики

юридичного

права,

факультету,

завідувача

кафедри

завідувача

кримінального

Чернівецького національного університету

кафедри
права

імені

Юрія

Федьковича. В 2002 році захистив докторську дисертацію та одержав

науковий ступінь доктора юридичних наук, а в 2004 році - вчене звання
професора.

З

2005

року

працював

на

посаді

першого

проректора

Національної академії прокуратури України, з січня 2015 року - на посаді
прокурора Чернівецької області, а з лютого 2017 по червень 2020 року - на
посаді пер~ого проректора Національної академії прокуратури України.
Маю значний досвід в сфері аналізу конституційності законів та
законопроектів,

.
.
написання науково-практичних коментарів
до законів

України, а також законопроектної діяльності.
Отже, мій фаховий рівень та професійний досвід може бути корисним
в роботі Конституційного Суду України.

15. о з. J.,о,г. І

