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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Мета та обсяг
Цей звіт разом з модельною навчальною програмою з питань управління рухом судових
справ та проваджень в новому Верховному Суді (ВС) підготовлено залученим експертом в цій
галузі зі Сполучених Штатів Америки у відповідності з цілями діяльності Програми USAID
реформування сектора юстиції «Нове правосуддя» в Україні.
Програма «Нове правосуддя» розпочата та діє з метою, серед іншого, надання підтримки
судовій владі у виконанні її місії служіння громадянам і суспільству, а також впровадження та
постійного вдосконалення судового адміністрування для забезпечення незалежної, підзвітної,
прозорої та ефективної системи правосуддя. Відповідно до цієї місії, Програма «Нове
правосуддя» має на меті виконання наступних завдань:
1.
2.
3.
4.
5.

Зміцнення суддівської незалежності та самоврядування.
Підвищення прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і
зміцнення верховенства права.
Удосконалення судового адміністрування.
Підвищення якості правничої освіти.
Розширення доступу до правосуддя та захисту прав людини.

Метою даного проекту є надання експертної допомоги Національній школі суддів
України (НШСУ) з метою виконання Завдання 3 - Удосконалення судового адміністрування,
включаючи наступні Підзавдання:
3.1:

Посилено інституційну спроможність установ, зміцнено правила та процедури
судового адміністрування.

3.2:

Підвищення професійної компетенції та кваліфікації суддів та працівників
апарату суду.

Відповідно до цих Підзавдань, виконання даного проекту спрямоване на досягнення
подвійної мети:
1.

2.

Розробити та впровадити стратегії, політики та процедури ведення
документообігу для управління роботою суду та надання якісних послуг
населенню.
Провести навчання суддів та помічників суддів щодо принципів та методів
управління рухом судових справ.

Новостворений ВС розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року. 29 грудня 2017 року
Президент України підписав укази про реорганізацію апеляційних та місцевих судів з метою
підвищення структурованості та ефективності системи правосуддя. Прагнучи поліпшити свою
діяльність, ВС створив робочі групи для вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням єдності
судової практики, підвищенням якості судових рішень, комунікації, судового менеджменту та
антикорупційних заходів. На час реалізації даного проекту1 було призначено 118 суддів з 200
резервних вакансій для розгляду справ у чотирьох окремих касаційних судах адміністративному, цивільному, господарському та кримінальному.
Сімнадцять суддів, обраних пропорційно від загального числа працюючих суддів,
Проект даного звіту підготовлено експертом впродовж квітня 2019 року, та доопрацьовано за наслідками
пілотування навчального курсу серед суддів та працівників апарату Верховного Суду, а також суддів Вищого
антикорупційного суду в травні 2019 року.
1

5

призначені на повний визначений термін до Великої Палати (ВП) Верховного Суду, яка діє з
метою забезпечення єдності судової практики у всіх чотирьох згаданих юрисдикціях.
Після заповнення 193 суддівських посад у ВС Велика Палата була повністю
укомплектована 21 суддею для розгляду справ. За перший рік роботи ВС було розглянуто
приблизно 150 000 справ, 76 000 з яких були передані від колишнього Верховного Суду України
та вищих спеціалізованих судів. На момент виконання цього проекту рішення було винесено
приблизно у 81 000 справ. За поданням Державної судової адміністрації (ДСА) Вища рада
правосуддя (ВРП) затвердила 1439 посад суддів, які будуть призначені до новостворених
апеляційних судів, більшість з яких, як очікується, будуть утворені на основі колишніх
апеляційних судів. Статистичні дані за 2017 рік свідчать про те, що річне сукупне навантаження
на апеляційні суди, як передбачається, складатиме приблизно 500 000 справ.
В таблиці нижче наведено дані щодо справ та матеріалів, які перебувають в провадженні
ВС, з розбивкою на ВП та по касаційних судах.
Справи та матеріали, що перебувають в провадженні Верховного Суду
станом на 13 квітня 2018 року
Всього ВС

Суду, Джерело
станом на 13

Велика
палата

Касаційний
адміністративний
суд

Касаційний
Касаційний Касаційний
господарський кримінальний цивільний
суд
суд
суд

Нові провадження,
розпочаті після 5 грудня
2017 р.

30, 318

540

13,115

4,818

4,788

7,057

Справи, що перебувають
в провадженні, передані з
колишнього Верховного
Суду України та вищих
спеціалізованих судів

60,565

171

42,584

3,703

3,331

11,776

Всього кількість справ,
що перебувають в
провадженні, передані
до нового ВС

90,503

711

54,699

8,521

8,119

18,833

17,558

0

0

0

2

17,556

108,061

711

54,699

8,521

8,121

36,389

Справи, що перебувають
в провадженні, передані з
інших судів, але не
зареєстровані в новому
ВС
Всього кількість справ,
що перебувають в
провадженні,
зареєстровані та не
зареєстровані у ВС

В даний час порядок розгляду справ встановлюються відповідними процесуальними
кодексами. ВС визнає необхідність розробки сучасних протоколів ведення і обробки справ, а
також програми підготовки суддів апеляційних і касаційних судів, яка б допомогла їм більш
ефективно управляти навантаженням. НШСУ розробила навчальну програму з питань
управління залою судового засідання для суддів судів нижчої інстанції, однак подібного
навчання для суддів вищих судів до цього часу не запроваджено.
Даний проект реалізується у співпраці із НШСУ з метою розробки типової навчальної
програми для суддів апеляційної та касаційної інстанцій щодо принципів та методів ефективого
управління рухом судових справ.
Очікується, що за результатом проходження навчальної програми судді оволодіють
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базовими знаннями для ефективного управління рухом судових справ й стануть застосувати
сучасні підходи до раціонального використання ресурсів суду для організації своєчасного
розгляду судових справ.
Методологія
Цей звіт підготовлено і проект модельної навчальної програми розроблено експертом
після попередніх консультацій з представниками НШСУ, а також суддями та керівниками
апаратів апеляційних і касаційних судів України. Експерт провів серію коротких інтер’ю із
зацікавленими сторонами впродовж чотирьох днів у березні 2019 року в наступних
установах/інституціях України:
Верховний Суд
Касаційний адміністративний суд
Касаційний цивільний суд
Касаційний господарський суд
Касаційний кримінальний суд
Робоча група Національної школи суддів України
Спеціалісти Програми «Нове правосуддя»
Результати проведених інтерв’ю та обговорень із вищезазначеними зацікавленими
сторонами було доповнено інформацію, отриманою під час спостережень судових засідань
Великої Палати та касаційних судів у кожній з чотирьох юрисдикцій (адміністративного,
цивільного, господарського та кримінального). В Додатку 1 до цього звіту наведено схему
організації судової системи України та сфери, яких стосується даний проект.
Після спостережень судових засідань було проведено короткі подальші обговорення з
групами суддів та представниками апарату відповідних судів. Висновки за наслідками
спостережень та обговорень включені до переліку рекомендацій та структури адміністрування
судів (див. Малюнок 1) з урахуванням попереднього досвіду та досліджень експерта,
проведених в різних судах. Перед початком спостережень на місцях та під час першого дня
візиту експерт розробив анкету-опитувальник (див. Додаток 2) для заповнення ключовими
зацікавленими сторонами, яких попросили відповісти на питання щодо основних особливостей
поточної діяльності судів, що сприяло розробці більш точного та комплексного курсу навчання
у сфері управління рухом судових справ. 12 напрямів дослідження включали наступне:
1.

Судове адміністрування

2.

Формування політики в судовій сфері

3.

Повноваження судових органів

4.

Розподіл ресурсів

5.

Адміністративна підтримка судової системи

6.

Навчання

7.

Стандарти ефективності роботи судів

8.

Автоматизація

9.

Процесуальні питання

10.

Місцева правова культура
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11.

Навантаження та судовий розгляд

12.

Управління рухом справ

Крім того, у рамках цього якісного дослідження разом з відповідями на анкету експерт
опрацював наступні документи:
1.

Органограма Верховного Суду

2.

Річний звіт судової влади

3.

Стратегічний план чи довгостроковий план розвитку судової системи

4.

Операційні діаграми руху справ в Верховному Суді

5.

Статистичні звіти щодо справ, що надійшли на розгляд, закінчених
провадженням та тих, що перебувають в провадженні

На підтримку інформації, яку запитували для цілей цього проекту, команда Програми
«Нове правосуддя» представила два документи, а саме, Рамкову систему оцінювання роботи
суду: стандарти, критерії, показники та методи (2015 рік) та Звіт про базову оцінку
адміністрування нового Верховного суду (2018 рік). Хоча ці документи стосувалися власного
предмету й тематики, що були чітко відмежовані від завдань цієї консультативної місії, вони
виявилися інформативними, оскільки надавали деяку загальну інформацію та окремі дані, які
були вказані в анкеті. Інші матеріали, на основі яких здійснено контекстний аналіз, включали
процесуальні кодекси, Конституцію України від 1996 року зі змінами від 2016 року, витяги з
Закону «Про судоустрій і статус суддів», організаційну схему судів та судових установ, а також
проект навчального плану з управління рухом судових справ, розробленого членами робочої
групи НШСУ.
Інформація, зібрана за результатами окремих зустрічей/обговорень, спостережень та
вищезгаданих документів, була р проаналізована через призму потреби
на стоврення
початкового проекту навчальної програми з управління рухом судових справ. Зрештою,
навчальний план буде розроблений таким чином, щоб слугувати зразком для касаційних і
апеляційних судів і зосередитися на наступних 7 засадах управління рухом судових справ:
1.

Лідерство

2.

Консультації з зацікавленими сторонами

3.

Судовий нагляд

4.

Цільові показники

5.

Заходи з неперервного контролю

6.

Швидке вирішення

7.

Інформаційні системи

Початковий проект буде представлений команді НШСУ та визначеним суддям, з якими
експерт співпрацюватиме для вдосконалення та фіналізації навчального курсу.
Після остаточного схвалення матеріали курсу поповнять портфель НШСУ і з
визначеною Школою групою суддів, буде організовано захід, на якому експерт
представить формат та зміст програми і буде супроводжувати навчання тренерів .
Фіналізований навчальний курс буде містити відгуки та рекомендації, одержані під час
апробації.
Застереження
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З огляду на короткостроковість цього проекту, обсяг цієї консультативної місії
обмежений в частині того, що висновки були екстрапольовані на основі результатів
дослідження та спостережень протягом зазначеного періоду часу і лише з використанням даних
від тих суддів, керівників та представників апарату суду, з якими експерт співпрацював.
Незважаючи на те, що проект навчальної програми базується на практичному досвіді та
дослідженні експерта, він був доповнений лише відповідними документами, які були надані та
представлені для ознайомлення співробітниками Програми «Нове правосуддя».
Отже, висновки та рекомендації не можуть бути універсальними для всієї судової
системи України, особливо для судів апеляційної інстанції.
Ще одне важливе застереження стосувалося автоматизованих систем, які наразі
використовуються в Україні. Часові обмеження цієї консультативної місії виключали
можливість поглибленого аналізу систем автоматизації судів. Таким чином, існуючі функції
цих систем у сфері управління рухом судових справ були виключені з аналізу, оскільки він
стосується основ управління рухом судових справ.
Подяки
Експерт висловлює свою вдячність та високу оцінку змістовної участі суддів ВС, НШСУ,
керівників апаратів та спеціалістів Програми «Нове правосуддя», які дозволили отримати
доступ до своїх судів і щедро приділяли свій час, відповідаючи на численні запити й прохання.
Автор також висловлюю подяку представникам Асоціації правників України, які надали йому
можливість відвідати свій захід з обговорення питань професійного розвитку та бути
присутніми на сесії, що передбачала дискусію між суддями, законодавцями та адвокатами.
Особлива подяка Девіду Вону, Наталії Петровій, Анні Суховій та Ірині Зарецькій, які разом
провели багато годин з експертом, обговорюючи історію, організацію та стратегічні цілі
Програми «Нове правосуддя». Експерт зауважив їх відданість , яку вони вкладають в роботу
по розбудові більш ефективної системи правосуддя в Україні.

КОНТЕКСТ УПРАВЛІННЯ РУХОМ СУДОВИХ СПРАВ
Принципи судового адміністрування
Малюнок 1 зображує основні елементи розподілу відповідальності в адмініструванні
суду. Ця парадигма розроблена навколо 10 сфер адміністрування, основою яких є завдання та
обов’язки судів. Вона також визначає, яким чином адміністративні функції розподілені з точки
зору керування/прагнення, а також управлінської/операційної спроможності. Рівносторонній
трикутник, на якому базується модель, уособлює еквівалентне значення всіх цих функцій; і хоча
жодна сфера відповідальності не є більш важливою за іншу, управління рухом судових справ
знаходиться в самому серці моделі, оскільки вона представляє «продукт роботи суду. Адже
основоположне завдання суду полягає в забезпеченні правосуддя в кожній індивідуальній
справі. Управління рухом судових справ - це координація заходів і ресурсів, яка має запобігти
тому, що основне завдання суду виконується неналежним чином або не досягається в інший
спосіб через нвиправдані затримки. Затримка розгляду справ, можливо, більше, ніж будь-який
інший чинник, підточує всі інші зусилля, яких докладає суд для відправлення правосуддя.
Дійсно, розробка методів скорочення та усунення затримок є виключно важливою, оскільки
недотримання термінів розгляду справ не тільки дискредитує мету суду, але й є руйнівним для
самого його існування.
Ернест Фрізен пояснив важливість скорочення затримки таким чином:
«Дослідження затримок розгляду справ не є дослідженням неефективності, але дослідженням самої
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мети існування суду... Справедливість втрачається з плином часу... Незалежно від того, з якого боку
підходити до цього, будь то цивільна чи кримінальна справа, час роз’їдає саму сутність роботи судів.
Ми вивчаємо управління рухом судових справ, оскільки це спосіб позбутися часу очікування,
контролювати затримки та зміцнювати мету судів. Управління рухом справ дає нам змогу
контролювати затримки»2.

Більше того, трикутник в цьому контексті представляє сталість суду, незалежного від
примх та впливу політиків, та втілює традицію і формальну процедуру, якими він керується.
Передбачуваність суду - це те, що робить можливим економічне зростання, підтримує
легітимність влади та зрощує демократичні інституції. Рівносторонній трикутник у математиці
також є вираженням ідеальних пропорцій. Окреслені пунктиром параметри функціональних
напрямів представляють взаємне переплетення та взаємозв’язок однієї функції з іншою; отже,
очікується, що розподіл між цими функціями є ідеальним. Нижче наведено короткий опис
кожного елементу й надано контекст необхідних взаємозв’язків в управлінні рухом судових
справ.
Мал. 1. Модель судового адміністрування

Цілі та обов’язки судів
Цілі та обов’язки судів є основою всієї їхньої діяльності. Вони визначають і спрямовують
не тільки те, що судді роблять в рамках посадових обов’язків, але й те, як судді разом із
працівниками та керівниками апарату суду виконують свої адміністративні обов’язки і
2

Steelman, D. C., Goerdt, J. A., and J. E. McMillan. 2000. Caseflow management: The heart of court management in the
new millennium. Williamsburg, VA: National Center for State Courts, page 12.
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ухвалюють рішення. Нижче наведено основоположні завдання судів, які є загальноприйнятими
та слугують основою для інших елементів, на яких базується модель:
1) Забезпечити індивідуальне правосуддя в індивідуальних справах
2) Забезпечити однозначне сприйняття того, що індивідуальне правосуддя в
індивідуальних справах здійснилося
3) Забезпечити майданчик для вирішення юрдичних спорів
4) Захищати людей від свавільного застосування повноважень державними органами
5) Створювати офіційну документацію для фіксації юридичного стану
6) Стримувати протиправну поведінку
7) Відновлювати добре ім’я осіб, звинувачених у вчиненні злочинів, та
8) Ізолювати деяких засуджених від суспільства 3.
Культура судів
Інституційна культура суду є важливою як загальне середовище, що включає п’ять
ключових аспектів організації: переважний стиль управління рухом судових справ, відносини
між суддями та персоналом суду, управління змінами, керівництво судами та внутрішня
організація. Культура для організації - це те ж саме, що характер для людини. Характер, як
кажуть, передвіщає долю, але спершу він визначає думки, вчинки і звички. Культура суду
складається з його цінностей, поглядів, ставлення і звичаїв, які, у свою чергу, спрямовують його
«нормативну» практику і спосіб мислення щодо того, як працівники організації вирішують
питання і в якій мірі вони виконують цілі та обов’язки суду. Організаційна культура
відображено в моделі як тло, що розповсюджується вниз і охоплює всі адміністративні елементи
суду з огляду на її великий вплив на управління судом, керівництво, прагнення і повсякденну
роботу.
Лідерство
Мистецтво і практика лідерства є наріжним каменем і (як викладено нижче) основним
фактором для ефективного управління рухом судових справ. Тип і стиль лідерства можуть
змінюватися і змінюються, але те, наскільки суд бере (чи не бере) на себе лідерську роль у
спрямуванні установи до досягнення поставлених цілей є виключно важливим, наскільки б
повільно не втілювалися в життя очікувані результати. Гарне лідерство впливає на судову
культуру в довгостроковій перспективі та веде до досягнення як повсякденних задач і
обов’язків, так і цілей, до яких слід прагнути. Хоча лідерство традиційно не викладається в
правничих школах, адвокати (а тепер і судді) загалом володіють деякими властивими якостями
, необхідними для застосування хороших лідерських навичок. Наприклад, правозастосовча
практика вимагає навичок критичного мислення, аналогічних тим, які потрібні для ефективного
лідерства, таких як оцінка складних проблем, «діагностика» ситуації і складання планів дій
(короткострокові і довгострокові стратегії). Однак, крім здібностей, лідерство передбачає
готовність суддів взяти на себе лідерську роль у судовій установі, яка поєднується з
внутрішнім прагненням робити те, що випливає з цілей та обов’язків. У даному випадку, це
обов’язково передбачає ознайомлення з принципами управління рухом судових справ
(практична діяльність, покладена в основу функції судів), а потім реалізацію цих принципів на
практиці. Для того, щоб лідерство було ефективним (безперервна робота), особи, на яких
покладене управління судом, повинні встановити чітку місію, бачення, стратегічний план і
3

National Association for Court Management. 2004. Core competency curriculum guidelines: What court leaders need to
know and be able to do. Williamsburg, VA: Author, page 12
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культуру, що сприяє такому курсу діяльності.
Управління фінансами
Управління фінансами охоплює планування, підготовку, подання, обґрунтування,
моніторинг та коригування бюджету, а також оцінку бюджетних рішень. Воно також включає
обов’язок суду забезпечити стягнення накладених штрафів, зборів та пені у разі необхідності.
Подібно до управління рухом судових справ, фінансовий менеджмент переплітається з усіма
іншими аспектами відповідального управління судом. Він пов’язаний із стратегічним та
довгостроковим плануванням та спрямовується ним. Як і інші державні установи, суди не
визначають власний бюджет, але повинні працювати в межах тих сум, які виділяє орган, що
надає фінансування. Це зазвичай передбачає прийняття рішень, які стосуються робочого
середовища, процесів та індивідуальних працівників4.
Операційне управління
Операційне управління є всеосяжним компонентом судового адміністрування, який
охоплює широкий спектр як загальних, так і спеціалізованих послуг. Кожна з них є важливою
функцією або відповідальністю суду, але сама по собі не піднімається до рівня функцій,
визначених на малюнку 1. Ключові компоненти “операцій” включають послуги перекладу,
послуги поштової служби, послуги звітності та стенографування, телекомунікації та відео
конференц-зв’язок, управління парком техніки/обладнання, службовими приміщеннями і
територією, безпеку і охорону, управління надзвичайними ситуаціями і забезпечення
безперервності роботи, а також документообіг.
Управління персоналом та консультації
Діяльність судів - це значною мірою робота з людьми, не тільки з точки зору служіння
громадськості, але й в тому, що стосується працівників апарату та суддів, які відповідають за
виконання роботи суду. Рекрутинг і управління людськими ресурсами суду являє собою певний
набір знань, навичок і вмінь. Це включає в себе рекрутинг, наймання, трудові відносини,
навчання, контроль посад, оцінку та зворотній зв’язок, правила роботи та процедури,
послідовне впровадження дисципліни, опитування щодо потреб та думок персоналу, звітування
про інциденти, дослідження та аналіз оплати праці та прогнозування кадрової ситуації. Окремо
розглядається організація роботи суддів по здійсненню судочинства, яка, як правило, є
обов’язком голови суду або судді-куратора і, таким чином, виходить за рамки компетенції
керівника апарату суду. При цьому керівник апарату суду може виконувати «дорадчу» роль для
голови суду або судді-куратора з питань організації чи конкретного питання, що стосується
судді.
Інформаційні технології
Технології є невід’ємним, а також необхідним елементом сучасних судів у виконанні
цілей та обов’язків. Вони використовуються для управління рухом судових справ майже
повсюдно.
Все частіше це покращує спілкування судів зі сторонами провадження, адвокатами,
зовнішніми зацікавленими сторонами та широкою громадськістю. Незважаючи на те, що деякі
суди у всьому світі спілкуються з відповідною аудиторією через соціальні мережі, більшість з
них переважно використовують свої веб-сайти, щоб краще надавати інформацію про справи,
суд та судові процедури, а також забезпечити можливість подання електронних документів
сторонами. Веб-сайти також є площадками для публікації прес-релізів та інформування
громадськості про про діяльність суду та бюджетних питань. Технології також
4

Див. Rubin, I. S. 1997, де наведено поглиблений аналіз моделі прийняття рішень.
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використовуються для того, щоб суд отримував більш якісні дані про його діяльність, що
сприятиме її вдосконаленню. Більш широке використання технологій покращує прозорість та
підзвітність.
Участь громадськості
Залучення громадськості підтримує та покращує доступність та прозорість суду. Це
також надає суду «людське обличчя», що може посилити підтримку громадскістю необхідних і
бажаних поліпшень, особливо тих, що потребують збільшення бюджету. Необхідність
залучення громадськості наразі є особливо нагальною у світлі запровадження нових
процедурних «фільтрів», які нещодавно почали застосовувати українські судові органи, та
впливу цих змін на громадськість. Взаємодія з громадськістю - це сфера, яка нерідко відходить
на другий план, коли перед керівництвом постають виклики дати раду численним проблемам і
потребам одночасно. Такою є сучасна реальність судової системи України, яку має
усвідомлювати її керівництво, щоб не знехтувати своїми намірами інформувати та залучати
зацікавлені сторони серед громадськості. Оскільки судова влада часто повинна виступати в ролі
свого власного захисника перед громадянами, з певною підтримкою з боку громадськості та
адвокатів, надзвичайно важливо прогнозувати і заздалегідь попереджати випадки, коли в
громадян виникають приводи для занепокоєння. Відносини з засобами масової інформації та
координація волонтерів, а також отримання зворотнього зв’язку від користувачів суду і, в більш
широкому сенсі, громадян, також можуть входити до сфери взаємодії з громадськістю. Ці
зусилля є необхідними для забезпечення того, щоб суди сприймалися як інституція, що дійсно
відправляє правосуддя. Вони також сприяють визнанню серед громадськості того, що суд є
справедливим і доступним.
Співпраця з зацікавленими сторонами
Співпраця з зацікавленими сторонами є невід’ємною частиною управління судом,
оскільки функціонування суду залежить від багатьох інших агенцій і окремих осіб. Частковий
перелік за результатами першого візиту до касаційних судів включає прокуратуру, адвокатуру,
приватних адвокатів, служби соціального забезпечення, які надають послуги та підтримку
особам, що беруть участь у судових справах, виправні установи, правоохоронні органи,
політичні органи і посадових осіб.
Отже, необхідно здійснювати регулярну і щільну співпрацю з численними
зацікавленими сторонами, які впливають на роботу судів, що має здійснюватись належним
чином та не порушувати Кодекс суддівської етики та Бангалорські принципи поведінки суддів.
Що стосується управління рухом судових справ, приклади включатимуть формальне
співробітництво в комітетах зі швидкого розгляду справ, комітетах з управління рухом судових
справ, засіданнях координаційних комітетів / форумах. Кожна з цих форм взаємодії передбачає
залучення кількох зацікавлених сторін на регулярній основі для обговорення та вирішення
спільних питань. Неформальні, ситуативні зустрічі віч-на-віч можуть подекуди полегшити і
покращити співпрацю та порозуміння в деяких юрисдикціях, однак суди висловили перевагу
дотримуватись формалізованого характеру зустрічей з зацікавленими сторонами, забезпечуючи
їх відкритість та можлиівсть фіксування.
Стратегічне управління
Організації, включаючи суди, повинні оцінювати поточний стан справ (ретроспективно),
а також розробляти стратегію того, чого суд повинен досягти і як він має виглядати з
організаційної точки зору в наступні 3-5, 10 і 20 років (перспективно). Аналогічно до задач з
управління персоналом, ці сфери вимагають конкретних знань, навичок та вмінь. Це
вимагатиме від керівництва судової системи України вміння передбачення (здатність дивитися
на горизонт і бачити загальну картину), проникливості (здатність розпізнавати різні аспекти
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ситуації і визначати те, що є найважливішим), а також діяльного підходу (здатність приймати
рішення щодо того, як краще рухатися вперед). Більш конкретно, стратегічне управління
передбачає те, що буде робити судова система України для досягнення своїх цілей та
обов’язків. Наприклад, ВС прагне ефективно і якісно управляти навантаженням судових органів
від подачі позову до вирішення справи. Стратегія, спрямована на втілення цього бачення в
реальність, включатиме, серед іншого, забезпечення базової та спеціалізованої підготовки
суддів та працівників апарату суду, впровадження кращих практик, оцінювання цільових
показників ефективності та оприлюднення даних про результати.
Управління рухом судових справ
Управління рухом судових справ є центральною функцією, яку виконує судова влада,
оскільки зрештою суди існують для того, щоб довести справи до справедливого вирішення
настільки швидко, наскільки це дозволяють обставини кожної справи. Управління рухом
судових справ полягає в тому, щоб керувати цим процесом максимально ефективно і дієво.
Типи та нюанси справ відрізняються, але принципи ефективного управління рухом судових
справ є універсальними. Незалежно від того, які конкретні процедури розробляються для різних
типів справ і для окремих випадків, процес управління рухом судових справ стосується кожного
аспекту операцій. Таким чином, управління рухом судових справ спрямовує та зумовлює всі
інші функціональні ролі та обов’язки; отже, воно зображене в моделі як центральна функція,
яка розташована вище цілей і обов’язків і від якої відходять стрілки, що поєднують з нею всі
інші функції. Відповідно, всі адміністративні напрямки роботи суду, природно, підтримують
цю основну функцію.
Основи управління рухом судових справ
Соломон, Купер та Бакке визначають управління рухом судових справ як «координоване
управління суду процесами та ресурсами, що необхідні для проходження кожної справи, від
надходження до вирішення», незалежно від того, яке остаточне рішення приймається у справі5.
Якщо коротко, управління рухом судових справ – це «процес, завдяки якому суди
перетворюють вхідну інформацію (справи) у результати роботи (рішення)»6. Національна
асоціація судового управління (НАСУ) відзначає його важливість:
«Якість правосуддя підвищується, коли судове адміністрування зосереджене навколо вимог
ефективного управління рухом судових справ... і є процесом, завдяки якому суди перетворюють свої
«вхідні дані» (справи) в «результати роботи» (рішення). Якість цього процесу визначає те, наскільки
добре суди досягають своїх основоположних та найважливіших цілей та завдань. При належному
розумінні, управління рухом судових справ становить саму серцевину управління судом»7.

Термін «управління рухом судових справ» дещо вводить в оману в тому, що може
справляти враження, ніби справи рухаються по різних етапах судової системи України в
сталому темпі. Зрозуміло, що насправді це не так. Справи після подання до суду не проходять
безупинний шлях, що нагадує сплав вниз за течією річки, але рухаються «від зупинки до
зупинки» процесу, поки вони не досягнуть свого призначення (вирішення). Тип вирішення
визначає тривалість цього шляху. Наприклад, справа за касаційною скаргою з нечисленними
факторами, які потрібно розглянути, буде значно ближче до фінішу, ніж справа, яка потенційно
може створити новий прецедент. Як і в інших судах, індивідуальні фактори касаційних судів,
такі як ресурси, персонал і місцева правова культура, можуть диктувати, чи навантаження
проходить «двосмуговою» чи «шестисмуговою» дорогою, і якщо погода є неблагополучною,
чи є які-небудь «аварії» на дорозі. Через ці іноді великі відмінності між зумовлюючими
5
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обставинами та ресурсами, місцевими умовами та культурою судів необхідно брати до уваги
при розробці найкращого підходу до досягнення цієї центральної мети. При цьому,
проходження судової справи все ще характеризується як період існування справи, що
складається з серії подій, розділених різними проміжками часу.
В процесі розгляду не обов’язково виникає затримка, але її слід розглядати або як
необхідну, або як непотрібну. Їх розрізняє багато факторів, що впливають на проходження
справи. Зайва затримка «спричиняє несправедливість і труднощі... і є основною причиною
зменшення довіри до суду»7. Американська асоціація юристів (АВА) заявила, що непотрібна
затримка – це будь-який час, який виходить за межі того, що може бути обґрунтовано
очікуваним для настання певних подій у судовому розгляді8. Проходження справи від
надходження до вирішення є надійним тестом ефективності суду. Простіше кажучи,
поширеність затримок співвідноситься з зобов’язанням суду зменшити її. Зусилля ВС з
ефективного управління своїм навантаженням судовими справами обов’язково включатимуть
дві конкретні функції, орієнтовані на виконання завдань: по-перше, перевірка та моніторинг
справ у суді, а по-друге, контроль за подіями (своєчасні та безперервні).
Затримка часто виникає, коли суддя і адвокати приймають її як повсякденну ситуацію,
якої слід очікувати від розгляду справи. Незважаючи на те, що суд зобов’язаний контролювати
темпи судового розгляду касаційних проваджень, не буде перебільшенням сказати, що
консенсус між суддями та адвокатами повинен полягати в тому, що непотрібна затримка є, поперше, проблемою, а по-друге, неприйнятною, і лише після цього будь-яка стратегія та
навчання, спрямовані на скорочення затримок, будуть мати бажаний Верховним Судом ефект.
Фактично, саме суддя відповідає за управління рухом судових справ. Працівники апарату та
адміністратори виконують хоча й істотну, але лише допоміжну роль.
Активне управління потоками документів є фундаментальним для успішної програми.
Це частково зумовлюється даними досліджень, які касаційні суди повинні використовувати для
прийняття поінформованих рішень. Деякі з цих даних включають загальну статистику
навантажень, дослідження чинників, що впливають на ситуацію, та звіти стосовно тривалості
проваджень. Існує кілька методів управління потоком справ; при цьому, кілька концепцій були
визнані загальноприйнятими і довели свою успішність в управлінні судовим навантаженням.
Очевидно, судова система України також має запровадити ці принципи у власні операційні
моделі.
Соломон, Купер та Бакке наголосили на наступних семи характеристиках ефективної
системи управління рухом судових справ:
1.

Судове лідерство та готовність здійснювати управління темпом судових
процесів.

2.

Консультування судів з органами адвокатури та кримінальної юстиції щодо
політик, процедур та результатів у сфері управління рухом судових справ.

3.
вирішення.

Судовий нагляд за прогресом справи від надходження до остаточного

4.

Норми строків та оперативні цілі для розгляду справ.

5.

Система моніторингу за проходженням справи та інформаційна система для

7
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моніторингу навантаження та виявлення справ, де є ризик перевищення
встановлених часових рамок та цілей.
6.

Надійна система формування графіку, яка гарантує, що судові події відбудуться
в першу заплановану дату.

7.

Судовий контроль над відстрочками розгляду9.

Лідерство
Результати досліджень у сфері адміністрування судів, особливо коли вони стосуються
управління рухом справ, підкреслюють важливість лідерства в організації. Відповідно, розвиток
лідерства має бути в центрі будь-якої програми підготовки кадрів. Судові органи України
виявлять (як вже регулярно визначали інші суди), що витрати на програми розвитку лідерства
є незначними у порівнянні з довгостроковими вигодами від роботи добре підготовленого
керівного складу судів. В цьому відношенні суд не відрізняється від будь- якого іншого
державного органу, і ця консультаційна місія є одним з багатьох кроків, які суди України
розглядають як інвестиційну стратегію для розвитку та підтримки її керівництва, що має
вирішальне значення для підвищення якості та ефективності відправлення правосуддя завдяки
виконанню ключової функції - управління рухом судових справ. Існують чотири різні, однак
пов’язані, ідеї щодо визначення лідерства. По-перше, лідерство - це процес, який ефективно
виконує цілі організації щодо управління навантаженням. Концептуально, лідерство не може
бути відокремлене від виконання його головних цілей. По-друге, судді (як і керівникі апарату)
можуть навчитися лідерським навичкам. По-третє, лідерство - це груповий процес, який
передбачає здійснення впливу на різні зацікавлені сторони з використанням ряду стратегій. Почетверте, існує цілий ряд методів (які можна вивчити), що їх судді можуть використовувати для
впливу та розробки стратегії задля досягнення цілей діяльності суду.
Консультації з зацікавленими сторонами
Як вже згадувалося, життєвий цикл справи складається з серії подій, які розділені
різними проміжками часу. Управління рухом судових справ дає гарантію того, що ці події
виконуються в належний час та є змістовними; тобто діяльність і підготовка, необхідні для
проведення заходу в заплановану дату, завершуються до цієї дати всіма зацікавленими
сторонами. Збір інформації від різних зацікавлених сторін допомагає створити більш широку
картину проблем, які створюють затримки у винесенні рішення у справі. Більше того, той факт,
що управління рухом судових справ займає центральне місце у цілях роботи суду, означає, що
успіх у цій сфері організації може підвищити здатність суддів ефективно управляти діяльністю.
Те, якою мірою Україна прагне досягти своїх цілей у сфері управління рухом судових
справ, обов’язково потребуватиме активної співпраці з організаціями, що не входять до судової
системи, включаючи високопосадовці пенітенціарної системи, поліції, законодавчих органів і
адвокатів з кожної з чотирьох юрисдикцій. Окрім комітету та відповідних підкомітетів, які
необхідні для належного управління рухом судових справ, необхідно сформувати та
спрямовувати партнерства зацікавлених сторін з метою співпраці. Так само, як і засідання
комітетів, ці партнерства потребують платформи для дискусій, при цьому відвідуваність
повинна бути обов’язковою. Погана відвідуваність свідчить про недостатнє прагнення до
співпраці. Для цих цілей співпраця визначається як "взаємовигідні відносини між двома або
більше сторонами для досягнення спільних цілей шляхом розподілу обов’язків, повноважень та
відповідальності за результати... Для створення спільного бачення та узгодженої стратегії
9
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вирішення проблем, які виходять за рамки компетенції будь-якої конкретної сторони"10. В ході
підтримки партнерства необхідно поширювати дані про те, як ефективне поводження з
навантаженням покращує очікування та задовольняє вимоги громадськості. Адже добросовісна
співпраця існує тоді, коли зацікавлені сторони беруть на себе ініціативу, розуміючи та
враховуючи проблеми інших сторін для загального блага.
Судовий нагляд
Справи вирішуються тоді, коли зацікавлені сторони володіють, на їхню думку,
достатньою інформацією, що дає підстави діяти. Судовий нагляд передбачає встановлення
чітких очікувань адвокатів, які були б зрозумілі та донесені до їх клієнтів. Існують чотири
аксіоми, пов’язані з цим засадничим твердженням:
1.

Адвокати вирішують справи, а не судді.

2.

Адвокати вирішують справи, якщо вони належно підготовлені.

3.

Юристи готуються до значних подій.

4.

Посадові особи, що приймають рішення, роблять це тоді, коли вони мають
достатню інформацію, щоб діяти.

У цьому сенсі існує чотири принципи контролю за ходом справи, що формує культуру
очікувань:
1.

Ранній контроль суду.

2.

Постійний контроль суду.

3.

За графіком, який надає достатньо часу для підготовки, але встановлює досить
короткий строк, щоб це спонукало готуватися.

4.

Створює очікування та реальність того, що події відбуватимуться за розкладом.

Судовий нагляд за справами включає в себе контроль строків таким чином, що «не
допускаються будь-які затрати часу, що виходять за рамки того, скільки обґрунтовано
вимагається для судових позовів, заяв і процесуальних подій»11.
Цільові показники
Встановлення цільових показників та оцінювання продуктивності відповідно до
встановлених стандартів і цілей є важливим для успішної програми. Це частково спирається на
дослідження, в тому числі загальної статистики навантажень, дослідження впливу та звітів
щодо тривалості проваджень, які суддя може екстраполювати на вказані стандарти і цілі для
прийняття обґрунтованих рішень щодо того, як продовжити розгляд справи. Як приклад,
Малюнок 2 ілюструє стандарти розгляду та цільові показники для зазначених категорій справ
Американської асоціації адвокатів (АВА) та Конференції адміністраторів державних судів
(COSCA).
Інформаційні системи, які в подальшому будуть запроваджені в судах України, повинні
формувати відповідні звіти, з яких судді можуть оцінювати роботу свого суду за встановленими
цільовими показниками.
Малюнок 2. Стандарти та цільові показники обробки справ

10

Chrislip, D. D., and C. E. Larson. 1994. Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can make a
difference. San Francisco: Jossey-Bass, page 5.
11
Див. ABA Standards.
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Тип справи Стандарти обробки справи COSCA
Тяжкий злочин - 100% за 180 днів

b

Проступок - 100% за 90 днів

Стандарти обробки справи ABA
Тяжкий злочин 90% за 120 днів 98% за 180
днів 100% за рік
Проступок 90% за 30 днів 100% за 90 днів

Цивільна

Без розгляду судом присяжних - 100% за 12
місяців
Розгляд судом присяжних - 100% за 18 місяців

90% за 12 місяців
98% за 18 місяців
100% за 24 місяці

Національний центр державних судів (NCSC) підкреслив п’ять причин, чому апеляційні
суди повинні використовувати цільові показники для оцінки своєї діяльності. По-перше,
емпіричні дані, одержані в результаті вимірювань, дозволяють суду розробити політику та
процедури на основі фактичних результатів, а не уявлення або суб’єктивної інформації, яка
може бути не зовсім точною. По-друге, вимірювання зосереджують увагу на тих аспектах
діяльності, які мають найбільший вплив на користувачів суду, тим самим гарантуючи оцінку
ресурсів в цих напрямах. По-третє, враховуючи те, що методи зосереджуються на результатах,
це дозволяє працівникам судів творчо підійти до розробки інноваційних засобів для досягнення
бажаних цілей. По-четверте, це дозволяє суду формулювати свої бюджетні потреби та
підтримувати підзвітність за допомогою доказових даних. Нарешті, оскільки суди діють за
кошти бюджету, який наповнюють платники податків, громадськість має право на об’єктивні
дані, за допомогою яких вони можуть оцінювати результати діяльності13. Крім того, коли суд
оцінює власну діяльність та визнає її досягнення та сфери необхідного вдосконалення,
зміцнюється його здатність автономно керувати роллю та обов’язками третьої гілки влади.
NCSC пропонує шість вимірів ефективності роботи апеляційних судів, три з яких
безпосередньо пов’язані з управлінням рухом судових справ. Заходи 2, 3 і 4 передбачають
методологію, за допомогою якої керівники судів можуть перевіряти управління рухом та
розгляд12 справ. Такі заходи включають в себе показник кількості розглянутих справ (вимір 2),
час до вирішення (вимір 3), а також давність перебування активних справ на розгляді (вимір 4).
Показник вирішення розглядається як кількість вирішених справ у відсотках від кількості справ,
що надійшли. Мета полягає в тому, щоб визначити:
«…наскільки суд справляється з тим обсягом справ, який надходить до нього. Якщо справи не
вирішуються вчасно, будуть накопичуватись справи, що очікують розгляду. Цей вимір – єдиний
показник, який можна застосовувати для порівняння для всіх справ в тому ж суді, по місяцях та
роках, а також між різними судами. Знання показників вирішення по категоріях справ допомагає
суду визначити проблеми, що виникають, та визначити, де потрібно покращити ситуацію. Суди
повинні прагнути вирішувати (тобто, завершувати) принаймні стільки ж справ, скільки було
подано/повторно відкрито/переведено в активний стан протягом певного періоду, досягаючи
показника вирішення у 100% чи вище».

Час до вирішення справи - це відсоток справ, вирішених чи іншим чином завершених
протягом встановлених строків. Цей вимір повинен використовуватися у поєднанні з
показником вирішення та часовим проміжком, протягом якого активні справи перебувають на
розгляді, щоб оцінити, скільки часу потрібно суду на обробку справ. Ефективність суду слід
порівнювати з тими керівними принципами, що були встановлені для відповідних юрисдикцій
у судовій системі України.
Давність перебування активних справ на розгляді стосується справ, що надійшли до
13

National Center for State Courts. 2006. Future trends in state courts: Performance measurement gains momentum
through CourTools. Williamsburg, VA: Author.
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суду, але ще не вирішені. Він вимірюється як кількість днів від надходження справи до моменту
вимірювання. Зазначається наступне:
«Важливо мати повний та точний перелік активних справ, що перебувають на розгляді, а також
відстеження їх кількості та давності, адже цей масив справ, можливо, вимагає від суду вжити заходів.
Вивчення давності справ, що перебувають на розгляді, наприклад, дає змогу зрозуміти, яка кількість
та категорія справ наближається до межі чи перевищує стандартні строки розгляду справ судом.
Після визначення діапазону давності справ суд може зосередити свою увагу на тому, що потрібно
для забезпечення доведення цих справ до вирішення в розумні строки»13.

Контроль за відкладеними справами
Контроль за відкладеними справами у фактичному судовому середовищі завжди
виявляється складнішим, ніж можна припустити. З цієї причини навчання повинно включати
релевантні та дійсні випадки, коли відкладення судового розгляду фактично має місце (як
зазначено у розділі рекомендацій цього звіту - метод «поняття і конкретні приклади, що його
ілюструють»). Відкладення завжди обтяжуватимуть суди, але те, що є принциповим для
пом’якшення їх впливу, обертається навколо нематеріальної частини, «атмосфери очікування»,
а вже потім впровадження відповідних заходів в операційну діяльність суду. Відкладення не
можна усунути взагалі, однак успішні суди розуміють відмінність (і наслідки цієї делікатної
ситуації) між часом, який повинен бути наданий для розгляду цієї справи з цього приводу, і
часом, який необґрунтовано вимагається для погано підготовленої сторони. Більш того, успішні
суди добре вміють стратегічно формувати очікування зацікавлених сторін таким чином, щоб ці
відмінності розуміли, і, найголовніше, виконували.
Малюнок 3 ілюструє складну ситуацію з відкладенням розгляду14. Хоча контроль за
кількістю відкладень є очевидною найкращою практикою, обмеження відкладень становить
постійну проблему для більшості судів, а обговорення на місцях з суддями та працівниками
апарату в кожній з юрисдикцій показали, що Україна не є винятком; при цьому питання,
можливо, більше стосується зловживання процесуальним законодавством з боку адвокатів, що
загострює вже й так обтяжливу проблему.
Незважаючи на існування цієї проблеми, Програма «Нове правосуддя» має враховувати,
що суди, які не контролюють відкладення розгляду справ, перетворюють провадження в
справах у неправомірний цикл, який неминуче надає переваги одній стороні перед іншою і
(головне) підточує довіру громадськості.
Мал. 3. Цикл відкладень розгляду судової справи

13

Loc. Cit.
Fundamental Issues in Caseflow Management Participant Guide, (2004), 3-10, from Maureen Solomon, Caseflow
Management in the Trial Courts, ABA, 1973
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Раннє вирішення
Поняття ефективного управління рухом судових справ випливає з здатності суду
відстежувати свої справи відповідно до відносної складності. Це означає, що не всі справи
однаково управляються з точки зору темпів та процедур розгляду. З цією метою касаційні та
апеляційні суди повинні розробити свою програму з управління рухом судових справ, яка має
вирішувати три питання. По-перше, приблизно скільки календарного часу зазвичай потрібно
колегіям суддів, щоб розглянути і досягти вирішення певних категорій справ? Подруге, скільки
зусиль повинен вкладати адвокат у вирішення цих категорій справ? По-третє, який ступінь
судового нагляду буде необхідним для справедливого і своєчасного вирішення? Ці три питання
покликані максимально збільшити доступність двох найцінніших для користувача ресурсів
суду: часу та уваги, завдяки чому справи, що потребують та/або найбільше виграють від цієї
уваги, могли одержати її.
Інформаційні системи
У всіх судах існує система управління рухом судових справ; різниця полягає в тому, як
суди управляють рухом справ: в якій мірі вони дотримуються цілей і обов’язків - місії і
основоположної складової діяльності суду, а також виконує повсякчасне зобов’язання всіх
суддів застосовувати і впроваджувати провідні політики і процедури управління. Якщо робоче
навантаження суду уявити у вигляді мокрого рушника, управління на основі даних дозволяє
«віджати» рушник; тобто, щоб більш ефективно обробляти прості справи, щоб мати можливість
приділити час та увагу суддів та вкластися в календарні строки розгляду більш складних справ,
як вимагається згідно законодавства. Таким чином, інформація є критично важливою в будьякій системі управління рухом справ.
З причин, зазначених у розділі «Обмеження» цього звіту, системи автоматизації, що
застосовуються в судовій системі України, не були включені до цього аналізу. Проте як було
зазначено в розділі про цільові показники, виміри NCSC щодо ефективності управління рухом
справ в касаційних судах (кількість розглянутих справ, час до вирішення та давність
перебування на розгляді) представляють собою хороший інструмент, який ВС може
використовувати для оцінки відносної ефективності роботи. Рекомендації мають враховувати
загальний залишок справ на кожні 100 справ, з тим щоб можна було порівнювати суди різних
юрисдикцій. Окрім узгодження результатів діяльності з цілями, ці інформаційні звіти
(незалежно від того, як вони були зібрані) повинні регулярно переглядатися при визначенні
поточної ситуації з обробкою справ. Суд може визнати, що деякі звіти більше не потрібні або
не використовуються суддями, а також що є необхідність формувати інші звіти.

СПОСТЕРЕЖЕННЯ НА МІСЦЯХ
Як зазначалося в методології цього звіту, навчальна програма для українських
апеляційних і касаційних судів була розроблена після проведення ряду спостережень у судах
20

чотирьох юрисдикцій ВС, та консультацій з представниками Програми «Нове правосуддя» та
НШСУ. Відповідно, висновки за результатами цих спостережень та обговорень розподілені по
кожній з відповідних юрисдикцій та інституцій.
Національна школа суддів України
Під час консультаційної зустрічі НШСУ виявила бажання та готовність розробити
типовий навчальний план, який може бути наданий ВС, а також кожному апеляційному та
касаційному судам. НШСУ висловила потребу в послідовній і єдиній навчальній програмі для
управління навантаженнями в світлі різних інформаційних систем, що застосовуються в різних
юрисдикціях. В даний час не існує стандартів щодо викладання цих курсів, отже, потрібне
керівництво щодо структурування та проведення навчання. Більше того, індивідуальні
практики суддів відрізняються з урахуванням їхнього попереднього досвіду перед
призначенням на посаду. Наприклад, судді, які раніше працювали в якості адвокатів, іноді
можуть діяти у способи, які сильно відрізняються від способу дій колишніх представників
наукових кіл. У цьому ж ключі, проблема “вигорання” персоналу іноді була спричинена тим, як
окремі судді формували свої робочі календарі та планували графіки справ. Помічники суддів
призначаються безпосередньо суддями, тому напруженість між цим персоналом була меншою
проблемою.
Представники НШСУ згадали, і це пізніше було підтверджено НП, що навчання з
управління рухом судових справ проводилося в минулому, але лише для працівників апарату.
Судді під час навчальних курсів одержували певні завдання з «управління часом», але вони не
стосувалися тих самих принципів управління або кращих практик управління судом. З цією
метою НШСУ вважає, що суддям, особливо на даному етапі історії судової влади України, було
б доцільно проходити навчання з управління рухом судових справ. Початковий набір завдань,
які були розроблені НШСУ, були переглянуті експертом, який надав попередні зауваження
щодо потенційних результатів згідно зі структурними моделями таксономії Блума (як зазначено
в розділі рекомендацій). Група загалом погодилася з експертом, що після того, як ця програма
буде розроблена, вона повинна бути апробована у вигляді набору модулів протягом 2 днів для
визначеної групи суддів. НШСУ запропонувала, щоб програма спочатку проводилася в новому
суді - Вищому антикорупційному суді, який би складався приблизно з 39 суддів.
Одним з найбільш гострих питань, що перешкоджають ефективності суду, є постійне
управління (або його відсутність) контролем затримок. Судді не регулярно співпрацюють з
адвокатами або іншими зацікавленими сторонами, які можуть вплинути на темпи судового
провадження. Робочі відносини, в яких судді, як правило, беруть участь, залучають членів
колегії з 3,5 чи 7 суддів в кожній з чотирьох областей права. Представники НШСУ також
додали, що тренінг повинен включати параметри того, який тип інформації та/або даних судді
вважатимуть найбільш корисними при визначенні відносної ефективності. Після досягнення
консенсусу щодо типів інформації, яка повинна бути надана суддям, дані повинні бути
визначені при визначенні вимог постачальників. Наприклад, експерт представив імпровізовану
презентацію вимірювання щодо кількості справ з затримками на кожні 100 справ і того, як таке
вимірювання можна було б використовувати для порівняння різних юрисдикцій і судів.
Верховний Суд
ВС проводить слухання тричі на тиждень (вівторок, середа та четвер). Є три критерії, за
якими справи передаються на розгляд Великої палати: виключна правова проблема; розвиток
юридичної практики; та обмеження законодавства. Зазвичай засідання починаються о 10:00 і
тривають до пізнього вечора; працівники апарату та адвокати зазначали, що засідання може
тривати 12-24 годин. Початкові спостереження за зоною очікування ВС та перевірками безпеки
показали впорядкованість та загальну організованість, хоча в призначеному для цього місці
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знаходилося не так багато адвокатів або учасників провадження. На цей день було заплановано
14 справ за участі двох різних сторін (за винятком прокурора), які чекали на оголошення про
розгляд своєї справи в момент, коли ми були присутні. Справи, заплановані на день, були
зазначені на моніторі та виділені кольором (білим позначені справи, що заплановані, але ще не
слухаються; червоним відмічені справи, які наразі розглядаються; зеленим позначено
розглянуті справи). Під час візиту ВС розглядав дві справи, які зайняли дві перші години ранку.
Усі адвокати отримували повістки з’явитися на 10:00, але дуже мало хто з’являється в той час,
знаючи, що суд може зайняти кілька годин до того, як їхню справу почнуть розглядати. Не
зовсім зрозуміло, яким чином суд організовує свій календар і пріоритет, за яким складається
графік розгляду. Наприклад, виявилося, що суд міг би скористатися можливістю поетапно
призначати справи на кожну годину і починати роботу на годину раніше, о 9:00, відповідно
повідомивши сторони. За словами персоналу, не проводиться аналіз навантажень, що міг би
підтвердити середній час, який потрібен ВС для розгляду кожної справи, а також неясно,
наскільки ці типи звітності використовуються для прийняття рішень. Невелика вибірка справ
показала такі ж результати, як і відгуки персоналу, оскільки для вирішення чи закінчення справи
іншим чином потрібно було близько години.
Спостереження за самим провадженням не показали нічого, що виявилося неефективним
або порушувало формальності, яка зазвичай відповідають протоколу касаційного суду.
Засідання почалося з вступу, включаючи заяви присутніх суддів про самовідвід. Суддя, що
сидів поруч з головою суду, представив стислий виклад справи. Згодом було надано слово
представнику прокуратури, щоб представити та довести свою позицію, яка стосувалася скарги
на бездіяльність правоохоронних органів і скарги, в якій позивач (який не з’явився) вимагав 1,8
млн. доларів відшкодування збитків. Коротше кажучи, прокурор стверджував, що немає жодних
доказів для обґрунтування претензії, і тому вимагав, щоб суд відмовив у присудженні
компенсації. Потім окремі судді почали ставити під сумнів позицію прокурора та очевидні
переваги його аргументів доти, доки не вичерпалися всі питання та зауваження. Потім
відвідувачі засідання були виведені з зали засідання, а судді видалилися до нарадчої кімнати.
Графік візиту не дозволив чекати рішення суду в цій справі, але експерта повідомили, що
обговорення в нарадчій кімнаті мають різну тривалість.
Експерт мав змогу зустрітися з одним із суддів ВС у більш пізній час, щоб обговорити її
загальну точку зору щодо процедур управління рухом судових справ та організації роботи суду
загалом. До призначення на посаду суддя була практикуючим адвокатом великої юридичної
фірми. Вона висловила величезний ентузіазм щодо підвищення доступності та управління та
сформулювала чіткий і практичний підхід до опису різноманітних питань і проблем, з якими
стикається суд. Що стосується управління рухом судових справ, на думку судді, воно переважно
відсутнє, оскільки практично ніде не впроваджується. Стандарти не були встановлені; отже,
немає чіткого напряму роботи щодо індивідуальної або загальносистемної ефективності
роботи.
На основі обговорення видається, що існує складна система аналітичних послуг, які не
працюють узгоджено. Неузгодженість і певні прогалини в управлінні загострюється частково
тому, що більшість з тих, хто здійснює контроль за цими важливими функціями, не мають
досвіду управлінської роботи, але скоріше є адвокатами, які мають юридичну підготовку
(більше 1000 з приблизно 1259 призначених працівників судової системи є адвокатами). Суддя
визнала, що, хоча неможливо звільнити всіх цих працівників, слід продумати альтернативні
шляхи їх підготовки щодо принципів та кращих практик управління рухом справ. Функції
працівників апаратів і юридичних департаментів, діючих у кожному з касаційних судів,
значною мірою перекривають один одного без чіткого розуміння їхньої діяльності. Деякі заходи
з підзвітності, які нещодавно були запроваджені, допомогли оцінити продуктивність робочого
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процесу в частині роботи юридичного відділу. Ці початкові оцінки дозволили різним відділам
більш ефективно координувати свою роботу. Суддя вважає, що це повинно стати пілотною
програмою, яку буде розгорнуто в інших сферах роботи суду, щоб визначити організацію ролей
та обов’язків. Настільки наскільки працівники апарату обізнані про відповідну діяльність у
сфері управління рухом судових справ, в той же час не існує єдиної програми навчання, яка
могла б ввести нових працівників у курс справ. Дійсно, при кожному з візитів в касаційні суди,
ці документи не були наявні (якщо можна допустити, що працівники апарату були обізнані про
їх існування), хоча пізніше стало відомо, що органограми робочих процесів були розроблені в
рамках навчальної програми Мічиганського державного університету (MSU) кілька років тому
(див. Додаток C).
Система управління рухом судових справ є несучасною й такою, що не здатна
розподіляти завдання. Адміністрування та комунікація всередині системи не інтегровані, і
обговорення з суддею підтвердило те, що було рекомендовано НШСУ - головним недоліком
системи є те, що вона не забезпечує зв’язок між усіма її об’єктами. При основному режимі
роботи з системою управління рухом судових справ вона не дозволяє одночасно працювати над
відповідними документами, що є в провадженні. Проблема технології загострюється тим, що
багато суддів не надто добре володіють комп’ютером. Суддя зазначила, що це є
загальновідомим, але зазвичай не визнається. Це буде особливо актуальним і нагальним
питанням з початком роботи єдиної телекомунікаційної системи, яка, як очікується, буде
впроваджена в найближчі кілька місяців. Що стосується єдиної системи, то ця консультаційна
місія узгоджується з висновками та пропозиціями, зазначеними у Звіті про базову оцінку
адміністрування нового Верховного Суду (2018 рік). Нагадаємо, висловлювалися наступні
рекомендації для керівників ВС та ДСА щодо розгляду наступних питань(додано
підкреслення):
1. Встановити реалістичний графік розробки та розгортання нового комплексного
модуля управління рухом судових справ.
2. Розробити модуль управління рухом судових справ таким чином, щоб він
зосереджувався на визначених цілях управління рухом справ, як це було розроблено в
попередніх розділах.
3. Уточнити рекомендовану структуру для розробки та розгортання єдиної судової
інформаційно- телекомунікаційної системи.
4. Підсилити фактори успіху та уникнути поширених проблемних моментів, що
виникають у процесі розробки системи управління рухом судових справ.
Судді потребують навчання базовим програмам Windows, яке, як мінімум, почне
вирішувати проблему неефективності управління рухом судових справ, пов’язану з
інформаційними технологіями. Проблема поганого володіння базовими програмами, такими як
Word, PowerPoint, Excel тощо, також наявна серед працівників апарату суду. Наприклад, деякі
працівники адміністративного персоналу користуються комп’ютером виключно для того, щоб
надрукувати базову кореспонденцію. Нещодавнє призначення нових суддів призвело до того,
що ці юристи навчають свій відповідний допоміжний персонал, який був працевлаштований
попередньою адміністрацією, щодо основних напрямків використання цих платформ.
Найбільш гострим питанням, на думку судді, є забезпечення єдності судової практики,
щоб рішення колегії не були суперечливими і могли ухвалюватися більш своєчасно.
Нездатність покладатися на єдиний набір прецедентів створила величезні проблеми в обох цих
відносинах. Незважаючи на цю дуже важливу проблему, 112 суддів вирішили більше 87 000
справ - 1 200 з яких були розглянуті 17 суддями, які зараз були призначені до ВП. Внаслідок
процесів нової реформи успадковано надзвичайну кількість залишку справ, без практичної
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можливості відфільтрувати ці справи з системи, що, звичайно, лише посилило проблему обсягу
робочого навантаження. Існує відсутність диференціації навантаження, а судді працюють з
великим переліком справ, які не організовані будь-яким статистично значущим чином.
Водночас спостерігається негативна реакція громадськості на розгляд справ у судовій системі.
Наприклад, у 2018 році з 2500 проваджень, що надійшли на розгляд суду, відсоток розглянутих
справ оцінювався на рівні 50 відсотків. Незважаючи на те, що вакансії в касаційному суді
заповнювалися досить повільно, це не вплинуло на обсяг роботи ВП.
Спеціалісти Програми «Нове правосуддя»
Експерт мав можливість під час візиту відвідати робочу нараду під головуванням
керівника проекту Девіда Вона. Всього були присутні 23 особи.
Нарада була добре організованою, вона передбачала порядок денний і різноманітність
питань і обговорених програмних пунктів. Кожен із працівників мав можливість коротко
обговорити свої поточні проекти та відповідні завдання. Частина зустрічі також була
зарезервована для ознайомлення з новими членами команди. До команди проекту приєдналися
нові учасники, і в рамках вправи "криголам" їх просили повідомити групі щось про себе, про
що не вказано в їхній біографії, та розказати якусь збентежливу історію. Не відразу було
зрозуміло, чи ведеться формальний протокол, який потім буде представлений групі. При цьому,
було обговорено ряд важливих питань, включаючи перспективу партнерства з інституціями
приватного сектору щодо проектів інформаційних технологій, ініціатив доступу до правосуддя,
використання засобів трансляції судових слухань для забезпечення прозорості та громадської
довіри до судів, питань безпеки та охорони, пов’язаних з поточними політичними виступами,
програм лідерства, досліджень з управління судом присяжних, реінжинірингу бізнес-процесів,
поряд з іншими актуальними та важливими темами у сфері правосуддя. Нарада з паном Воном
продемонструвала шанобливість та доброзичливість серед працівників. Дійсно, зустріч
продемонструвала тип організації та культури, які суди можуть (і повинні) наслідувати.
Форум адвокатів
Експерт відвідав професійний захід адвокатської спільноти, під час якого було
проведено сесію за участю адвокатів, судді Верховного суду, судді касаційного суду,
політичного діяча та представника Асоціації адвокатів. До речі, на заході була присутньою
адвокат, яка брала участь в судовому процесі під час нашого спостереження за засіданням в
Касаційному цивільному суді, і, можливо, це свідчить про активний професійний розвиток
адвокатів, які виступають перед судом. Загалом захід проходив активно, під час якого учасники
обговорювали низку важливих моментів щодо поточного стану справ судової системи. Так,
політик підняв питання стосовно необхідності створення антикорупційного суду серед інших
спеціалізованих судів. Він наголосив на необхідності формування "правильного розуміння того,
що ми робимо і чому ми це робимо". Він вважає, що ВС створено з метою вирішення різних
питань (включаючи питання, що стосуються боротьби з корупцією), і, таким чином, не повинно
бути необхідності розробляти спеціалізовані інстанції, незважаючи на тиск з боку
громадськості. Він закликав до почуття відповідальності адвокатів, та просив їх збалансувати
необхідність представляти своїх клієнтів без зайвого затягування процесу. Ще одним з питань,
на яких він наголосив, (очевидно, що це є постійною проблемою в країні), є питання того, що
час "перебування під арештом" - тобто час, протягом якого підсудний перебуває під вартою в
очікуванні розгляду справи, не вважається "ув’язненням" і не береться до уваги при визначенні
строку позбавлення волі.
Представник адвокатури обговорив три моменти щодо змін у професії адвоката, які були
впроваджені нещодавніми реформами. По-перше, що стосується підтвердження повноважень
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представляти клієнтів. По-друге, порядок і організація Асоціації адвокатів. По-третє (і, мабуть,
найбільш доречне для цього звіту), відповідальність ’адвокатів щодо робочого навантаження,
що впливає на процес роботи суду, включаючи відповідні строки. Представник адвокатури
також навів огляд останніх результатів опитування, щоб підкріпити сказане. Зворотній зв’язок,
наданий респондентами опитування, в цілому був позитивний щодо відкритості та прозорості
ВС та ефективності робочого навантаження касаційних судів. Він також показав робоче
навантаження ВП порівняно з іншими країнами. Представник висловив думку, що збігається з
попередніми зауваженнями судді ВС стосовно забезпечення єдності судової практики.
Респонденти так само вважали, що це має надзвичайно важливе значення для більш
ефективного управління навантаженням. Дослідження показало, що адвокати, як і
представники судової влади, також шукають ефективних рішень у своїх справах.
Касаційний адміністративний суд
Наразі Касаційний адміністративний суд складається з 30 суддів, але, як очікується,
будуть призначені додаткові судді, кількість яких зрештою досягне 56 осіб. Ще 26 суддів
перебувають у процесі перевірки і очікують призначення протягом поточного року. Як і в інших
касаційних судах, чотири судді обрані до ВП. Касаційний суд налічує приблизно 247
працівників апарату, які допомагають суддям управляти рухом приблизно 76 000 справ, близько
половини з яких, тобто, 36 000 перебувають у стані активного розгляду. Приблизно 60 відсотків
активних справ перебувають на розгляді більше встановленого терміну у 60 днів. Крім того, до
нового суду перейшло приблизно 42 000 справ з попередньої системи, з яких 23 000
залишаються в статусі активного провадження. З моменту створення суду збільшилася кількість
справ, що вимагало додаткових призначень суддів. Під час зустрічі зацікавлені сторони
відзначили, що наразі суд переживає дуже напружений та важкий період через майбутні
президентські вибори. Суд виступає як апеляційна інстанція для виборчих справ і отримує в
середньому 60 апеляційних заяв у зв’язку з виборами. Крім того, суд виступає як суд першої
інстанції у спорах, коли відповідачем є Президент, народний депутат України або
високопоставлена урядова посадова особа.
Партнери зазначили, що виклики змінюються залежно від юрисдикції, але зазвичай
включають наступне: збір документів і доказів, допит і проїзд свідків, планування та оплата
висновків експертів (наприклад, оцінка активів). Вони відзначили поточні проблеми з
поштовою службою України, оскільки повідомлення не доставляються вчасно і в багатьох
випадках взагалі не доставляються. Вони були впевнені, що після розгортання довгоочікуваної
єдиної системи телекомунікацій та впровадження протоколу електронних судів (автоматизація
процесів), управління рухом судових справ значно покращиться, оскільки суди матимуть у
своєму розпорядженні різні засоби для повідомлення сторін. Впровадження системи, однак,
було відкладено на період від 2 до 3 місяців. Представники суду вважали, що загалом суд має
позитивні відносини з спільнотою партнерів у правничій сфері. Суддя повідомив, що суд
намагається також підтримувати впевненість про те, що він є неупередженою гілкою влади,
серед найбільш скептично налаштованої частини громадськості. Звіти або інша емпірично
обґрунтована інформація не була доступна щодо жодного з цих аспектів діяльності, однак суддя
показав різноманітні фотографії, які висіли в коридорах суду і показували роботу з адвокації та
підтримки судом суспільно корисних справ.
Спостереження за судовим процесом проводилося у засіданні колегії з 5 суддів, що
розглядали скаргу громадянина до ВККСУ. Серед працівників апарату суду в засіданні були
присутніми судовий розпорядник та секретар. Представник відповідача був присутній, однак
інша сторона не з’явилася на слухання. Справу було заслухано, незважаючи на відсутність
позивача, і розгляд справи було відображено в протоколі. Представник відповідача отримав
приблизно 1 хвилину для відповіді на скаргу, після чого колегія приступила до обговорення. У
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цьому випадку суд прийняв рішення на користь відповідача, але діяв у якості суду першої
інстанції і, таким чином, справа могла підлягати оскарженню до ВП. Заявнику було
повідомлено, що він має 30 днів для оскарження та отримає копію рішення протягом 5 днів.
Фактично судовий розгляд справив враження доволі ефективного управління, а колегія
радилася протягом відносно короткого періоду часу перед ухваленням рішення.
Колегія суддів зазначила, що загальне навантаження суду є значним, але воно часто
загострюється через зловживання сторонами можливостями неприбуття/нез’явлення в судові
засідання (англ. FTA – failure-to-appear) та іншими технічними процедурами в межах закону,
якими сторони справи можуть маніпулювати для отримання грошової вигоди або іншої
переваги. Отже, чинному суддівському корпусу нерідко складно, або навіть неможливо
управляти рухом справ таким чином, щоб всі справи вирішувалися у передбачений законом 60денний строк. Окремі судді, як правило, несуть відповідальність за управління рухом і розгляд
справ. Не було доступно жодної органограми робочого процесу або управління рухом справ,
яка могла б бути використана під час обговорення для визначення конкретних подій, які
найчастіше затягують процес. Новопризначені судді, як правило, орієнтуються на нюанси
функцій та обов’язків інших суддів. Проте розробляється більш формальна програма
профорієнтації, яка також передбачає призначення наставників для нових суддів. Триває також
процес розвитку спеціалізації серед суддів, щоб конкретні справи розподілялися до розгляду
суддями, які мали належну підготовку та кваліфікацію в управлінні цими питаннями.
Інші проблеми пов’язані з фактичним станом будівлі суду. Будівля була реорганізована
до виконання цієї функції, оскільки початково вона була спроектована не як приміщення суду.
Судді ходять тими ж коридорами, що й громадськість, що, очевидно, може спричинити низку
проблем з точки зору безпеки та охорони. У вестибюлі тих самих коридорів, які були лише
помірно заповнені під час цього візиту, були розміщені графіки часу розгляду справ для сторін.
Експерту повідомили, що ідентичні графіки також розміщені на веб-сайті суду, так що сторони
можуть ознайомитися з ними перед візитом до суду.
Касаційний господарський суд
Касаційний господарський суд розглядає арбітражні питання і також вважається
"діловим судом" судової гілки, в якому розглядаються справи, пов’язані з банками,
корпоративними справами, банкрутством, підприємницькими правовими питаннями, правами
власності на нерухоме майно та відносинами власності на землю. Партнери, з якими ми
спілкувалися у цьому суді, погодилися, що судова система України зазнала суттєвих змін
протягом останніх років, і вони вважають, що багато з цих змін з того часу було запроваджено
в господарській юрисдикції. В першу чергу, вони вважали, що "доступність правосуддя"
повинна бути наріжним каменем навчальної програми з управління рухом судових справ. Суд
припустив, що він повинен у багатьох відношеннях завоювати довіру громадськості через
останні зміни у законодавстві та політиці. Наприклад, попереднє законодавство передбачало
більше випадків для оскарження судового рішенн сторонами у справі. Новий господарський
кодекс з того часу змінив процедуру встановивши процесуальні фільтри на стадії апеляційного
та касаційного провадження. Як наслідок, реакція на зміни буда доволі негативною, особливо
серед тих, хто сподівався на апеляцію в своїй справі після програшу в певній інстанції. Те саме
стосується і широкої громадськості. При цьому, суд виявив подібну проблему, з якою
стикаються зазнають інші суди; це означає, що головним завданням є запровадження та
застосування процесуальних фільтрів, щоб спростити та прискороти розгляд нескладних та
менш значних справ.
За словами респондентів, у суді спостерігається зменшення відставання розгляду справ
від графіку та відсутність поточного відставання в господарській юрисдикції в світлі їхньої
оцінки даних. У 2018 році суд отримав 15 600 подань, з яких 14 556 було вирішено. Вони
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відфільтрували приблизно 2 500 справ протягом першого 10-денного періоду подачі. Протягом
цих перших 10 днів суд вирішує, чи розглядатиме справу, через застосування фільтрів.
Приблизно 80 відсотків справ розглядаються у судовому засіданні з повідомленням (викликом)
учасників справи, що може затягувати вирішення справи через специфічні процедури, пов’язані
з формування календаря розгляду цих справ. Стандартний 60-денний строк застосовується до
всіх справ без урахування складності питання. Суд налічує 29 суддів, але тільки 24 з них
призначені для ведення господарських справ, тому що 4 обрані до Великої Палати, а 1 є головою
суду. Незважаючи на скорочення кількості проваджень, суд передбачає, що протягом поточного
року буде призначено 16 нових суддів. Один з суддів, призначених до господарського суду,
також згадав про застосування моделі електронного суду, яка могла б принести багато переваг
у порівнянні з тим як здійснюється управління рухом справ зараз. Суд зазначив, що рівень
відкладень та продовжень, як правило, не є проблемою, зважаючи на показник накопичених
справ. Вони висловили впевненість у підвищенні показника кількості вирішення справ після
того, як навантаження буде розподілено серед 16 суддів, які очікують призначення на посаду.
Судове засідання, яке спостерігалося, складалося з колегії з 3 суддів. Також був
присутній секретар, помічник судді та судовий розпорядник. Справа стосувалася скаржника
(представника підприємства), який програв справу в суді нижчої інстанції і оскаржив це
рішення. Представник банку не був присутній на слуханні. Заслухавши аргументи скаржника,
колегія радилася приблизно 10 хвилин і ухвалила рішення. Що стосується того, як справа
розглядалася і обговорювалася, то не було жодної очевидної затримки, а розгляд зайняв менше
години від моменту початку події і до зачитування рішення під запис.
Суд загалом налічує близько 100 співробітників, а ще 100 працівників виконують
адміністративні обов’язки. Керівник кожного підрозділу відповідає за підготовку персоналу,
який перебуває під його або її наглядом. Формальне навчання не проводиться, і навчання щодо
процесів повсякденного функціонування суду залишене на розсуд відповідних підрозділів. Під
час нашого обговорення не було доступно жодної загальної схеми управління рухом справ або
органограми робочого процесу.
Найбільші виклики щодо ефективного розгляду справ включали технічне забезпечення
суду (або його відсутність), наприклад, цифрові підписи, які не можна перенести з комп’ютерів
в офісах суддів до залу засідання. Наприклад, на практиці складною є процедура підписання
рішення цифровими підписами у разі колегіального розгляду справи, оскільки у день складення
рішення повинно бути підписане всіма суддями, які входили до складу колегії. Водночас, деякі
судді з колегії у цей день можуть бути у судових засіданнях. Партнери відзначили загальну
потребу в більш широкому застосуванні інформаційних технологій, щоб судді могли бути
більш продуктивними. Вони також посилалися на розвиток навичок управління процесом
слухання та співпрацю з особами, які безпосередньо впливають на обробку справ. Що
стосується інших факторів затримки, вони зазначили, що треті сторони можуть іноді порушити
порядок проведення засідання, оскільки воно відкрите для громадськості.
Одним з факторів затримки розгляду справ є те, що за новою редакцією ГПК України
здебільшого перебіг процесуальних строків, у межах яких вчиняються певні процесуальні дії,
починається з дня вручення судового рішення. Перелік обставин, з якими процесуальний закон
пов’язує настання дня вручення судового рішення, не враховує всіх можливих випадків
невручення поштового відправлення об’єктом поштового зв’язку. Як засвідчує практика, у
переважній більшості випадків оператори поштового зв’язку як причину повернення
неврученого рекомендованого листа зазначають «за закінченням терміну зберігання”.
Відповідно до пункту 116 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, у разі неможливості вручення одержувачам
поштові відправлення зберігаються об’єктом поштового зв’язку місця призначення протягом
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одного місяця з дня їх надходження. При цьому день проставлення у поштовому повідомленні
відмітки про закінчення строку зберігання поштового відправлення за змістом частини 6
статті 242 ГПК України не є днем вручення судового рішення. У зв’язку з наведеним суд не має
процесуальної можливості для вчинення подальших дій, зокрема неможливо відкрити
касаційне провадження або повернути касаційну скаргу.
Отже, судді потребують додаткової підготовки для управління цими типами
нестандартних затримок, які не впливають на інші суди такою ж мірою. Загалом, респонденти
були переконані, що протягом першого 10-денного періоду немає значних проблем. Якщо
виникають затримки, вони мають місце протягом наступного 60-денного періоду через
складність справи. Відповідачі і позивачі можуть навмисно затягнути справу за межі 60-денного
строку, і з цих причин судді потребують навчання з питань комунікації та управління, щоб
розвивати ці навички у роботі зі сторонами провадження, які прагнуть спровокувати конфлікт.
Наразі в господарській юрисдикції немає системи відстеження проходження справ.
Управління рухом судових справ здійснюється за принципом черговості. Персонал суду
приймає заяви на основі принципу черговості, призначаючи кожній справі номер і категорію.
Після того, як справа буде внесена до системи реєстрації, процес її розподілу на колегію та
суддю-доповідача автоматизується, після чого починається 10-денний термін. Тим часом
призначений персонал почне збирати відповідну судову практику для ознайомлення колегії.
Кожна колегія має запланований день і зал засідання - при цьому день поділено на 3 сегменти
(вранці, вдень і ввечері), кожен суддя виступає в ролі головного судді відповідного сегмента.
Касаційний цивільний суд
Спостереження за слуханням проводилося у засіданні колегії з 3 суддів, судового
розпорядника і секретаря суду, та стосувалося справи приватного виконавця, який стверджував,
що справа має бути закрита. Була присутня кожна зі сторін у справі. Суд нижчої інстанції
постановив, що рішення у справі підлягає виконанню, а позивач стверджував, що всі документи
банку у справі повинні бути ретельно перевірені. Суть справи полягала в тому, чи потрібно було
накладати арешт на активи банку. Банк стверджував, що правоохоронні органи не мали жодних
законних прав на вилучення активів цієї філії, але повинні були направити вимогу до головного
офісу банку, розташованого в Росії. Після розгляду аргументів кожної зі сторін і короткого
обговорення, колегія постановила, що суд не може винести рішення, оскільки для цього може
знадобитися додаткова інформація. У більшості випадків суд функціонує як трирівнева система.
Цей конкретний випадок стосувався питання міжнародного права (Міжнародного комерційного
арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті Україні) і був заслуханий спочатку в
апеляційному суді як суді першої інстанції. Таким чином, Касаційний цивільний суд розглядав
це питання як апеляційний суд.
Касаційний цивільний суд складається з 26 судді, 4 з яких обрано до Великої Палати
Верховного Суду. Кожному з суддів призначається 4 працівники, включаючи секретаря,
консультанта та 2 помічників. Персонал повідомив, що суд часто буває розчарований
процесуальною тактикою адвокатів, які цілеспрямовано використовують технічні аспекти
закону для затягування справи. Більшість затримок виникає у місцевих судах, де справу
розглядають перед оскарженням до касаційного суду. Співробітники зазначили, що існує 2
найчастіші процесуальні причини зловживань. По-перше, недобросовісні адвокати, які
прагнуть затягнути справу, щоб вони могли витрачати більше часу на клієнтів. По-друге,
процесуальні норми дозволяють адвокатам неправильно застосовувати ці технічні сфери права
до тих пір, поки вони можуть вказати "поважну" причину. Більше того (і, на жаль), у
громадськості, погано обізнаної щодо законності цих процесів, виникає враження, що це суди,
а не адвокати затягують розгляд справи. Відповідно до змін до процесуальних кодексів, може
бути поданий позов щодо зловживань процесуальними правами, проте довести їх важко, і тому
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в більшості випадків скарги були безрезультатними. Департамент статистики в даний час
працює над наданням суду оцінки, що включає цю аналітику. Вони мають на меті
продемонструвати ефективність нових положень і ступінь наслідків. Проте попередні
результати не виглядають багатообіцяючими, оскільки досі існує лише один документований
випадок, коли адвокат був притягнутий до відповідальності за зловживання процесуальним
законодавством. Схоже, громадськість та суд мають різне сприйняття того, що є
справедливістю в такій ситуації - належний процес протиставляється питанню того, хто виграє
у цій справі - і тому це може додатково підривати зусилля суду.
Серед суддів та працівників апарату поширена думка, що нестача кадрів також є
фактором, який збільшує час розгляду справ. Цивільний касаційний суд складається з 2 палат,
але між ними немає диференціації. Кожну палату очолює Секретар палати , який обирається
відповідною палатою строком на 4 роки. Протягом перебування на посаді, яке не може тривати
більше двох повних термінів, він або вона регулярно взаємодіє з головним суддею касаційного
суду, який призначається до ВП. Вважається, що організаційна структура сприяє уніфікації
судової практики, яка дуже потрібна на даному етапі історії України. Касаційний суд наразі
складається з 30 суддів, чотири з яких обрані до складу ВП. Загалом в суді наразі працює 263
працівники.
Судді призначаються до певної юрисдикції (цивільної, кримінальної, адміністративної
та господарської). Коли суддя призначається до цивільного касаційного суду, він або вона
потрапляє до складу колегії з 3 суддів. Оскаржувані справи розглядаються довільно
сформованими колегіями з 5 суддів (приблизно від 30 до 40 відсотків справ вирішуються цими
більшими колегіями) таким чином, щоб забезпечити, щоб різноманітність та досвід суддів були
рівно розподілені між колегіями. По мірі надходження справ кожна з них випадковим чином
розподіляється на суддю у визначеній колегії. Судді надається термін у 10 днів, щоб розробити
проект рішення про відкриття касаційного провадження або відмову у відкритті, або про
залишення рішення судів попередніх інстанцій без змін. Таке рішення приймається у складі 3
суддів (доповідач та двоє інших суддів). Якщо двоє інших суддів згодні залишити рішення судів
попередніх інстанцій без змін, то приймається остаточне рішення по справі. Якщо один суддя
або більше не згодні прийняти остаточне рішення, то справа переходить на розгляд колегії з 5
суддів.
Затримка може також бути зумовлена знаннями та досвідом судді, який зараз розглядає
справу, по мірі формування нових колегій. Більш досвідчені судді намагалися керувати або
іншим чином консультувати нових суддів щодо тих процедур, які можна застосовувати, щоб
адвокати не скористалися їхньою необізнаністю. Більш конкретно, співробітники повідомили,
що деякі елементи закону передбачають фільтри, які дозволяють суду прискорити розгляд
справи, проте судді наразі розглядають як старі, так і нові справи. Фільтри, які в даний час є
елементом процесуальних інструкцій, не можуть бути застосовані до активних справ, що
перебувають в провадженні і які були подані до запровадження таких фільтрів. Нова система
фільтрів, яка виключає можливість подання деяких справ на касаційному рівні, також
зіткнулася з негативною реакцією з боку громадськості. Судді витрачають значну частину свого
часу на прийняття рішень, які обов’язково вимагають мотивування, навіть якщо клопотання є
безпідставним. Персонал висловив стурбованість відносно поданих безпідставних заяв,
оскільки вони неминуче перешкоджають більш швидкому вирішенню інших справ. Наприклад,
заява про відвід судді у справі може затягнути розгляд на строк до 20 днів. Інші причини і
підстави затримки стосуються надзвичайної кількості виборців, які подають позови, в яких
самостійно представляють себе та не мають правових знань. Як наслідок, це вимагає від
персоналу надавати більше підтримки для забезпечення здійснення належної процедури, кожен
з таких випадків може затягнути справу, інколи на місяці, якщо таких ситуацій багато.
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Персонал суду запропонував, що як тільки суд буде повністю укомплектований
суддівськими кадрами, слід проводити тренінги так, щоб залучати до них і адвокатів. Таким
чином, їх можна проінструктувати про те, як здійснювати практику більш відповідально, та
повідомити про негативні наслідки, які тактика затягування може мати для настроїв
громадськості. Вони також вважають доцільною кампанію з інформування громадськості, щоб
громада змогла краще розуміти поточні та актуальні проблеми, пов’язані з навантаженням суду.
Судді здійснюють виїзні візити, під час яких зустрічаються з судами першої інстанції,
апеляційними судами та представниками адвокатури для обговорення поточних питань, що
впливають на судову систему, але емпіричні результати щодо того, чи працює стратегія цих
періодичних зустрічей, невідомі. Персонал і судді хотіли б бачити офіційну програму
наставництва для новопризначених юристів, але на сьогоднішній день назріла задача
розглянути приблизно 12 000 випадків затримки справ, які були успадковані від попередньої
установи. Вони зазначили, що заручилися підтримкою та зобов’язанням голови суду щодо
згаданих справ і мають намір виділити необхідні ресурси та час для розгляду накопичених
проваджень.
Касаційний цивільний суд був єдиною юрисдикцією з чотирьох відвідуваних, які
надавали дані про діяльність суду. Правове управління Касаційного цивільного суду, як
видається, веде дані про навантаження у щоденних, щотижневих та щомісячних звітах. Більше
того, вони регулярно подають ці дані суддям, щоб вони були обізнані з діяльністю в кожній з
областей юрисдикції. Персонал відзначив відмінності між різними регіонами, підкреслюючи,
що суди часто мають власну "місцеву правову культуру", яка впливає на їх результати в розрізі
вирішення справ та оскарження рішень. Наприклад, показник кількості справ, повернених на
повторний розгляд, значно відрізнявся між регіонами - від 50% до 8%. Орієнтовна мета була
такою ж, як і в інших юрисдикціях - 60-денний строк для вирішення справи з моменту подачі,
однак сторони можуть погодитися продовжити термін відповідно до обставин справи і за
дозволом суду.
Касаційний кримінальний суд
Спостереження за роботою суду включало два слухання, кожне з яких розглядалося
колегією з 3 суддів. Прокурор також був присутній і представляв державу в обох випадках. З
працівників апарату були присутні 2 секретарі (кожен з яких відповідав за аудіо- та відеозапис),
і судовий розпорядник. Перший випадок стосувався пограбування і нападу. Адвокат був
присутній і представляв свого клієнта, з яким спілкувалися шляхом відеоконференції. Експерту
повідомили, що потерпілий у справі має право бути присутнім, але не з’явився. Захисник
звернувся до суду з проханням скасувати рішення суду нижчої інстанції та передати справу на
повторний судовий розгляд. Як сторона захисту, так і обвинувачення мали можливість
представити усні аргументи своєї позиції, в якій кожен з них викладав обставини справи з
власної точки зору; також повідомили, яке рішення постановив суд нижчої інстанції. Друге
слухання було заслухано тією колегією суддів з іншим головуючим. Справа стосувалася особи,
яка звинувачувалася в стрілянині в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого було вбито
одну і тяжко поранено іншу людину. Справа перебувала на розгляді 7 років, проте під час
апеляційного провадження підсудний не перебував під вартою. Адвокат виголосив тривалу
промову з аргументацією щодо того, чому справу слід відхилити, але в один момент
головуючий суддя зупинив його, наполягаючи на тому, щоб він зосередився на конкретних
питаннях права, які наразі розглядаються касаційним судом. Після обговорення в нарадчій
кімнаті колегією касаційна скарга була відхилена.
При подальшому обговоренні заступник керівника апарату Верховного Суду - керівник
апарату Касаційного кримінального суду зауважив, що суд постійно зазнає низки проблем в
управлінні своїм навантаженням. Питання, як правило, підпадають під одну з двох широких
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сфер - процесуальні та організаційні. Що стосується процесуальних, конкретних елементів і
особливостей кримінального законодавства, на жаль, адвокати (знову) мають можливість
зловживати процесом. Наприклад, обидві сторони повинні узгодити дату наступного судового
засідання коли одна із сторін не з’явилася на розгляд справи.’ Отже, майже у всіх випадках,
коли сторона не з’являється на слухання, згода не надається, і справа призупиняється. У деяких
випадках відсутня сторона захисту, а в інших випадках прокурор, й вони однаково винні у
відкладеннях судового розгляду.15 Отже, відкладення розгляду справи у кримінальній
юрисдикції мають вирішуватися інакше, ніж в інших відвіданих судах, тому що рішення "в
письмовому провадженні", коли одна з сторін відсутня, дуже рідко виноситься у таких
касаційних справах. 16 Керівник апарату зазначав, що в даний час ухвалено нове законодавство,
в якому провадження щодо злочинів буде здійснюватись за більш спрощеною системою в тому,
що стосується кримінальних проступків. Вони сподіваються, що закон (якщо він буде
ухвалений) дасть можливість суду "відфільтрувати" справи до того, як вони будуть оскаржені в
порядку касації. Співробітники також повідомили, що використання прогалин у кримінальному
законодавстві більше впливало на справи на рівні першої, ніж на рівні касаційної інстанції, але
все ще є досить серйозною проблемою, яку слід розглядати як частину навчального плану з
управління рухом справ. Дані щодо цих припущень не були одразу доступні для ознайомлення,
але персонал зазначив, що суд має дуже мало засобів врегулювання цих проблем. Наприклад,
суддя може подати скаргу до Дисциплінарної комісії адвокатів, якщо не вказані поважні
причини, але ці скарги розглядаються довго. Аналогічно, на момент візиту не були доступні
дані щодо дій колегій або відносної ефективності цих процедур.
Що стосується організаційних проблем Касаційного кримінального суду, то питання
зосереджені переважно на робочому навантаженні та загальній інфраструктурі. Наприклад, суд
розглядає приблизно 100 справ на тиждень в усіх колегіях у кримінальних справах, які
проводяться у двох різних будівлях. Кількість справ перевищує кількість суддів, які наразі
призначені для ведення слухань. Географічне розмежування суду також призводить до
неефективної практики. Сьогодні в суді працює 42 судді, з яких 5 суддів призначені до Великої
На сайті Верховного Суду міститься, зокрема, документ про Стан здійснення судочинства в Україні судами
кримінальної юрисдикції у 2018 році (https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_kramin_sud_2018.pdf), а
також Аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні
правопорушення у 2018 році (https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Analiz_statistika_kriminal_2018.pdf).
У цьому статистичному збірнику чітко визначено кількість неявок для участі в судових засіданнях різних учасників
процесу. Так, до тривалого перебування справ на розгляді місцевих загальних судів, як і в попередні роки,
призводила неявка у судове засідання учасників кримінального провадження. Так, через неприбуття (неявку)
обвинувачених (підсудних), свідків, захисників, прокурорів та інших учасників процесу було зафіксовано 168,3
тис. [153,1 тис.] фактів відкладення розгляду кримінальних проваджень (справ), що більше на 10%; їх частка від
загальної кількості фактів відкладення розгляду кримінальних проваджень (справ) протягом року становила 37,1%
[38,9 %]. Із них через неприбуття (неявку) свідків чи потерпілих – 44,2тис. [44,4 тис.]; обвинуваченого (підсудного)
– 93,2 тис. [80,5 тис.]; неприбуття (неявку) захисника – 16,5тис. [16,6 тис.]; неприбуття (неявку) прокурора – 4,6
тис. [4,6 тис.]. (Аналіз стану здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адміністративні
правопорушення у 2018 році. – С. 10)
Крім того відділ статистики правового управління (ІІІ) веде дані про навантаження у щотижневих та щомісячних,
піврічних та річних звітах тощо. Ці дані регулярно подаються суддям, щоб вони були обізнані про всі аспекти
розгляду кримінальних проваджень.
Слід зауважити, що дані щодо неявки в судове засідання надаються не щодо розгляду Касаційним кримінальним
судом у складі Верховного Суду, а щодо розгляду справ кримінальної юрисдикції вцілому, тобто судами першої
та апеляційної інстанцій.
16
Відповідно до частини 1 статті 435 КПК суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за
результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового провадження заявили клопотання про
здійснення провадження за їх відсутності. На практиці ж, якщо сторони не бажають брати участь в касаційному
розгляді вони, будучи належним чином повідомлені, просто не з’являються в судове засідання. При цьому
працівники прокуратури з’являються в судове засідання завжди і наполягають на проведенні усного слухання
навіть якщо не з’явилась сторона захисту та інші учасники кримінального провадження.
15
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Палати. Решта суддів поділені на 3 палати, кожна з яких поділяється на колегії. Справи
розглядаються постійними колегіями, які складаються з 3-х суддів та затверджуються зборами
суддів Касаційного кримінального суду. ’Комп’ютерна система за принципом випадковості
визначає суддю-доповідача, а до нього приєднуються два інші постійні члени колегії. Робоче
навантаження враховується системою, яка була адаптована для цілей визначення суддідоповідача.
Огляд організаційної схеми вимагає більшої деталізації та роз’яснення, оскільки наданий
матеріал не повністю відповідає тому, як персонал описував систему організації в судовій
системі. Керівник апарату повідомив, що голова кожного суду касаційної інстанції визначає за
можливе призначити заступника голови, який може виконувати комунікаційні функції. Це було
б корисним для забезпечення взаємодії між судом та ВП. Судді, як правило, співпрацюють між
собою, беручи участь у семінарах, спеціальних дискусіях тощо, але в окремих випадках вони
проводять робочу зустріч, організовану Національною академією прокуратури України. Іноді
проводяться щоквартальні зустрічі з правових питань, але протоколи та плани дій з цих
зустрічей не є доступними в повному обсязі. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного
Суду вживає різних заходів (представники Касаційного кримінального суду беруть участь у
засіданнях робочих груп при різних Комітетах Верховної Ради України та пропонують зміни до
законодавства, озвучують свою позицію на різних заходах та під час офіційних зустрічей тощо)
для внесення відповідних змін до чинного кримінального процесуального законодавства та
удосконалення письмового касаційного провадження. Єдиним посиланням у звіті було
згадування про те, що у піврічному звіті, який ведеться Державною судовою адміністрацією, є
інформація про відтермінування розгляду через неприбуття/нез’явлення в судові засідання
адвокатів, свідків, прокурорів тощо. Відносини суду з пенітенціарними установами переважно
регулюються рішенням слідчого судді про відмову у обранні запобіжного заходу – тримання
під вартою та визначенні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою.

ВИСНОВКИ
Управління рухом судових справ - це процес, за допомогою якого всі суди виконують
свою центральну функцію ("серцевинна функція судового управління" 17) щодо переміщення
справ від надходження до вирішення. Різниця між судами полягає в тому, наскільки ефективно
вони керують цим процесом. Управління рухом судових справ має вирішальне значення для
досягнення цілей та виконання обов’язків судів, оскільки воно встановлює засоби, які
дозволяють громадянам скористатися належним процесом та рівним захистом. Воно
обов’язково передбачає розподіл кадрів (суддів та персоналу) та ресурсів, організацію структур
та робочих процесів, а також координацію дій зацікавлених сторін, які регулярно впливають на
процес розгляду справ. Керівництво суду, а саме голови та керівники апаратів судів, повинні
використовувати ці ключові ролі для розробки бачення та стратегій для того, щоб судові
провадження вирішувалися своєчасно та справедливо. Отже, ці лідери повинні бути навчені
вдосконалювати ті навички, які потрібні та властиві спеціалістам, призначеним на ключові
посади в українському суспільстві, завдяки чому вони повинні бути далекоглядними, вміти
чітко формулювати свою точку зору, розвивати аналітичні здібності, впроваджувати інновації
та утверджувати свій авторитет. Щоб керувати цими процесами задля забезпечення належного
управління рухом судових справ, керівники судів повинні володіти різноманітними навичками
у виконанні функцій, які спираються на наступні принципи18 19:

Див. Steelman, D. C., Goerdt, J. A., and J. E. McMillan. 2000. Caseflow management: The heart of court management
in the new millennium. Williamsburg, VA: National Center for State Courts.
18
Див. NACM Core Guide.
19
Loc. Cit.
17
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1.

Координація з партнерами з інших установ системи правосуддя - прокурорами,
державними захисниками, органами соціального забезпечення, приватним
адвокатом, законодавчою та виконавчою гілками влади.

2.

Загальне розуміння застосованої політики та процедур.

3.

Дотримання стандартів роботи.

4.

Моніторинг системи і звітність.

5.

Використання сучасних і прогресивних технологій.

З точки зору застосування, навчальний план з управління рухом судових справ повинен
зосереджуватись на навчанні, щоб керівництво суду мало змогу робити наступне:
1.

Розробити та підтримувати ефективні робочі відносини з суддями, працівниками
апарату суду та персоналом інших організаційних структур, які беруть участь у
судових процесах, включаючи органи фінансування, для того, щоб суд міг
здійснювати ефективне управління рухом справ.

2.

Визначити відмінності в типі та складності навантаження, а також оцінити
наслідки для процесу судового розгляду справи та робочого процесу та, за
необхідності, впровадити нові робочі процедури.

3.

Використовувати управлінські інформаційні системи для формування інформації
про поточні операції, що дозволяє здійснювати моніторинг обробки справи.

4.

Розробити стандарти роботи, протоколи моніторингу ефективності та методи
визначення нових проблем та потенційних ресурсів, необхідних для їх вирішення.

5.

Сприяти підготовці інформації про навантаження суду та розгляд справ для
суддів, працівників апарату суду та інших спеціалістів системи правосуддя.

6.

Виходячи з аналізу управління рухом справ, визначити ситуації, де виникають
затримки або інші неефективності, а також надати рекомендації щодо
вдосконалення.

Відвідування судів створили загальне враження, що суди останніми роками досягли
серйозного прогресу, зважаючи, що останні зміни до національної Конституції були
ратифіковані у 2016 році. Попри це, дана консультаційна місія виявила, що у сфері управління
рухом судових справ необхідно здійснити ще багато роботи. Відбір суддів на основі заслуг, як
видається, набуває дедалі більшої важливості та значущості у світлі впроваджених змін
процесуального законодавства, а також впливу цих ключових осіб на судову систему країни.
Ще не зрозуміло, яким чином відмінності у професійній підготовці суддів до призначення на
посаду впливатимуть на їхні стилі управління; хоча кадри, що прийшли до суддівського
корпусу з юридичних фірм або установ, в яких адвокати знають про використання технологій
для управління своєю роботою, можуть очікувати того ж рівня ефективності роботи від суду та
персоналу. Багато зацікавлених сторін, з якими було проведено інтерв’ю, вказали, що
громадськість має загальні застереження щодо судової системи України. На основі цих дискусій
склалося враження, що більша частина цього скептицизму має подвійну основу - перша причина
вкорінена в особливостях нинішнього історичного періоду, а друга пов’язана з нещодавніми
змінами до процесуального законодавства, якими кодифіковано стандарти подачі апеляційних
справ. Варто зазначити, що, хоча суд не може контролювати всі ті фактори, які підігрівають
незадоволеність громадськості судами (або державними органами в цілому), неправильне
управління навантаженням майже напевно посилюватиме її. Будь-яку велику ініціативу з
реалізації масштабних управлінських процесів слід впроваджувати одночасно з діяльністю у
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сфері зв’язків з громадськістю, щоб суд належним чином інформував громадськість про
очікувані зміни та (головне) міг надати обґрунтування та пояснити користь від цих змін.
Висновки та рекомендації, надані за результатами цього візиту, відповідають тим, які
були сформульовані в рамках допоміжної мети Звіту про базову оцінку адміністрування нового
Верховного Суду (2018 рік). Цей візит надав можливість записати свої спостереження щодо
процесу управління рухом судових справ в чотирьох касаційних судах. Нижче визначені сфери
управління рухом судових справ, які слід вдосконалити. Зокрема, процеси, пов’язані з
рекомендаціями 1, 3 і 4, повинні бути включені до навчальної програми. Однак слід зазначити,
як виняток до п. 4, що спостереження під час цього візиту не виявили затримок, отже, процес
виглядав ефективним.
1.

Розробка загальносистемних цілей, завдань і задач.

2.
Розгортання електронних систем ручного, автоматизованого та інноваційного
управління рухом судових справ для досягнення цілей в цьому напрямі роботи.
3.
Дослідження та аналіз тенденцій у розгляді справ, щоб зрозуміти, чому після
попередніх суддів залишилася значні відставання у розгляді справ та чи буде відставання
продовжувати зростати за нинішніх судових структур.
4.

Розробка більш ефективних стратегій планування та проведення слухань.

5.
Як тільки стратегія управління рухом справ буде визначена, розробити та
забезпечити цільову підготовку кадрів для нових суддів, існуючих суддів та ключових
працівників апарату суду.
Як правило, в рамках будь-якої навчальної програми учасникам пропонують
переглянути процес обробки справ, щоб виявити, на яких етапах найчастіше відбувається
затримка; ці дані також слід включити в документ. Наприклад, команда з оцінки початкової
ситуації зобразила наступну таблицю щодо загального процесу роботи в електронній системі
реєстрації касаційних судів. Процедури, які були проаналізовані цією командою з моменту
надходження справи, показали, що співробітники дотримуються процесуальних термінів
(реєстрація нових справ протягом 24 годин з моменту отримання і призначення суддів з
використанням автоматизованого розподілу судді протягом 48 годин). В рамках навчальної
програми з підготовки кадрів учасники повинні скласти карту робочих процесів у подібний
спосіб, що надасть їм можливість переглядати та обговорювати процес більш комплексно у
зв’язку з кращими практиками управління рухом справ.
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Узагальнена схема документообігу - касаційні суди України
Примітки
Паперовий документообіг Електронна система

Зазвичай справу реєструють в
день одержання, як вимагається.
Підтверджується повнота матеріалів
справи.
Юристи у відділі з розподілу
справ підтверджують юрисдикцію та,
використовуючи модуль з розподілу
справ, призначають справу певній
палаті, колегії та доповідачу. Зазвичай
це робиться в межах 48 годин після
надходження.
Помічники суддів
переглядають справу на предмет її
правової та процесуальної повноти,
надають рекомендації судді та
складають проекти рішень. Секретарі
суду призначають справу до слухання,
повідомляють сторони, готують
матеріали справи до слухання.

Вся діяльність суду,
тобто процес управління рухом
судових справ від моменту
подачі до вирішення в той чи
інший
спосіб
вимагає
поглибленого огляду та аналізу,
щоб його можна було точно
документувати.
Огляд
обов’язково повинен оцінити ті
аспекти
процесу,
які
передбачають
завдання
та
елементи
процесу,
що
контролюються персоналом та
керівниками, а також ті судові
функції, якими можуть керувати
тільки відповідні судді. Цей
широкомасштабний
огляд
визначить, наскільки операційні
аспекти роботи суду вимагають
реінжинірингу бізнес-процесів (деякі з яких можуть бути здійснені через навчання та
інформаційні технології). Документація процесів також може бути використана як доповнення
до неперервного навчання суддів та персоналу/адміністрації. В даний час складність справи не
враховується, отже, існує критична потреба у відстеженні справ в певних аспектах. Критерії, за
якими ці питання розрізняються в кожній з юрисдикцій, безумовно, можуть бути адаптовані
таким чином, щоб зацікавлені сторони досягли консенсусу, але управління рухом судових справ
може бути організовано в такий спосіб, щоб система не була зосереджена на підході за
принципом черговості, Що стало б розумним і важливим кроком вперед.
Незважаючи на те, що більшість суддів та працівників апарату сприйняли попередні
пропозиції, які були представлені під час підсумкових нарад за результатами візитів, було
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виявлено, що в деяких випадках ідея «управління рухом судових справ» була абсолютно новою
концепцією для суддів. В окремих випадках деякі судді, що цілком зрозуміло, побоюються
пропозиції "управляти" навантаженням за допомогою використання «стандартів» та
"показників ефективності". Це не викликає подиву з огляду на досвід суддів, яких непокоїть
припущення, що вони повинні будуть управляти навантаженням, а потім піддаватися якійсь
оцінці за певним набором показників. Направду, касаційним судам слід очікувати на подібні
реакції, але керівництво може пом’якшити негативний вплив, керуючи внутрішньою культурою
організації таким чином, щоб управління на основі ефективності стало невід’ємною і цінною
частиною організації. Навчання, звичайно, повинно посилатися на дуже конкретизовані
практичні дії та процесуальні заходи. Зовнішні консультанти повинні спиратися на вказівки
внутрішніх стейкхолдерів або тренерів, які добре знайомі з нюансами своєї системи, щоб не
знехтувати основними принципами управління навантаженням.
Касаційні суди потребують системи інформаційних технологій, яка може врегулювати
координацію роботи між суддями, щоб вони могли одночасно працювати з відповідними
правовими висновками Великої Палати Верховного Суду. Це включало б постанови ВС та
створення перехресних посилань на справи. Спостереження на місцях та обговорення з різними
внутрішніми зацікавленими сторонами продемонстрували гостру потребу в показниках
ефективності, хоча б і на зародковому рівні. В багатьох судах не був доступний звіт, який би
продемонстрував будь-який базовий або розвинутий рівень збору даних та аналізу
навантаження. Значна частина даних збиралася вручну, і тому, яка б система інформаційних
технологій не була запроваджена в судах, вона повинна враховувати здатність суду
відслідковувати ефективність на мікро-, мезо- та макрорівні. Збір та аналіз даних був особливо
актуальним та важливим, оскільки він демонструє, яка насправді ефективність управління в
суді, щоб обґрунтувати, серед іншого, запити щодо фінансування та збільшення кількості
персоналу. Крім того, використання даних буде корисним у зв’язках з громадськістю в світлі
зростаючого невдоволення громадськості через те, як суд працює з накопиченим масивом
нерозглянутих справ.
Регулярно та послідовно піднімалося питання "фільтрів". Цю особливу проблему, серед
інших питань, що стоять перед касаційними судами, можна вирішити завдяки кампанії з
підвищення обізнаності, щоб ВС міг здійснювати певний рівень контролю над тим, як
громадськість сприймає управління рухом судових справ. Наприклад, працівники
запропонували більш широке охоплення громадськими інформаційними заходами для того,
щоб подолати розбіжності між уявленнями громадян щодо того, зо таке правосуддя - належний
процес на противагу виграшу у справі. Ця ситуація подібна до того, що спостерігається в інших
системах правосуддя, які несуть такий же тягар підтримання рівноваги між громадським
порядком та правами особистості, які часто розглядаються як суперечливі цілі. Обговорення з
працівниками апарату та суддями дозволяють припустити, що хоча фільтри іноді
застосовуються при оцінці справ в момент первинного подання, ці методи неоднаково та
непослідовно застосовуються в кожній з юрисдикцій. Також незрозуміло, наскільки
використовуються фільтри для відстеження справ після того, як вони допущені до подання.
Хоча на даному етапі може бути передчасним запровадити широкомасштабний протокол
диференційованого управління рухом судових справ (ДУСС), необхідно провести певний
попередній аналіз встановлення та відстеження фільтрів, щоб можна було обґрунтовано
відстежувати та аналізувати випадки.
Відстеження може бути здійснено за будь-якою кількістю змінних, які суддям та
працівникам апарату слід запровадити принаймні як пілотну практику, поки вона не буде
вдосконалена для більш широкого застосування. Потім суддів треба навчати цієї методики
відразу ж після призначення на посаду. Працівники апарату можуть краще допомагати своєму
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суду впоратися з цим завданням, надаючи узагальнення поданих матеріалів, щоб судді могли
більш швидко вирішити ці справи. Створення структурних моделей для диференціації справ (на
відміну від підходу за принципом черговості) значно скоротить час на "прості" справи,
дозволяючи суддям приділяти більше свого обмеженого часу "складним" спорам. Замість того,
щоб визначати спеціалізацію справ і призначити відповідних суддів, слід відстежувати всі
справи і розподіляти їх суддям у більш цілісний спосіб.
Хоча це виходить за рамки даного дослідження, безпека судів як операційна функція
побічно впливає на управління рухом судових справ. Поточні операції, на відміну від інших
областей моделі, які підсумовані на малюнку 1, повинні бути розроблені та впроваджені
найбільш ефективним і практичним способом (форма слідує за функцією), щоб досягати цілей
та виконувати обов’язки суду. Якщо судді перебувають у тому самому просторі, що й
громадськість, це суперечить вказаним цілям. Незважаючи на те, що представники судової
влади згадували випадкові зустрічі між зацікавленими сторонами всередині судів та зовнішніми
суб’єктами, а саме адвокатами, що впливають на розгляд справ, ці зустрічі не відбуваються
досить часто з певною регулярністю чи формальним веденням документації, включаючи
порядок денний, протоколи, плани дій, підкомітети і т.д.
Незважаючи на те, що основною метою цього дослідження була розробка ряду
рекомендацій щодо створення та викладання навчальної програми з управління рухом судових
справ для суддів касаційної та апеляційної інстанції, більш довгостроковою метою має бути
спільне залучення як правників, так і адміністраторів до вдосконалення складових цієї
навчальної програми. Бажання включити "виконавчий компонент" у тренінги з управління
рухом судових справ довело свої переваги для інших подібних судів, а також було б
рекомендовано для судової гілки України. Розглянемо, наприклад, малюнок 4, який ілюструє
сфери відповідальності для суддів і адміністраторів, в межах обробка справ позначається як
спільний обов’язок20. Касаційним та апеляційним судам слід прийняти таку точку зору,
особливо коли вона стосується керівного складу; вони зможуть виступати як офіційні
консультанти суддів, надаючи поради стосовно того, як впоратися з накопиченими справами.
Мал. 4. Континуум суддівської та адміністративної діяльності
Зосереджена на адміністраторі

Зосередження на судді

Адміністрування

Винесення рішень

Адміністратор приймає
рішення, не радячись із суддею

Спільне прийняття рішень чи
обмін інформацією, "спільна
роль"

Суддя приймає рішення, не
радячись із адміністратором

Приклади заходів
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Бюджетування
Навчання працівників апарату
Закупівлі

Відносини з іншими
установами Відносини з
законодавчими органами

Рішення у справах
Скликання зборів суддів
Призначення суддів для
розгляду справ

Статистика

Інформування громадськості
Комітети з планування
Дослідження правил і процедур
Пробація

Підготовка звітів

Обробка справ

Аналіз і дослідження систем

Фінансова політика

Вибір допоміжного персоналу.
кваліфікованого у галузі права
Нагляд за скринінгом та
навчання наставників

Ведення документації

Правила для персоналу

Створення документації

Бухгалтерський облік

Навчання суддів

Це, щонайменше, дозволить двом групам основних зацікавлених сторін суду
ознайомитися зі стандартами та найкращими практиками, щоб вони могли розробляти стратегії
на паралельних напрямах роботи. Крім того, це дозволить інтегрувати цінності, процеси та
показники діяльності організації, щоб забезпечити більшу узгодженість в межах окремих видів
роботи та між різними операціями суду. Що стосується навчання, яке наразі проводиться судом,
консультанту повідомили, що після початкового призначення суддів на посаду вони повинні
брати участь у двотижневому настановчому семінарі. Крім цієї початкової орієнтації, існують
широкі можливості для навчання без відриву від роботи, але судді не завжди погоджуються на
це. Незважаючи на те, що оцінка навчальної програми не здійснювалася на момент проведення
цього дослідження, судді, які нещодавно завершили програму, вважали, що вони ніколи не були
повністю орієнтовані на практику ведення справ або роль головного судді в колегії. Таким
чином, для багатьох новопризначених суддів управління рухом судових справ, а також ролі та
обов’язки персоналу відповідно до цих практик - це невідома концепція, яку слід наразі зробити
пріоритетом орієнтаційної програми, зважаючи на те. яку важливу роль вона відіграє для
повсякденної роботи суддів.
Очікування, що судді зможуть зрозуміти і прийняти цілі та методи управління рухом
судових справ без формального навчання, не відповідають реальності, особливо тому, що
багато з них до призначення на посаду були практикуючими адвокатами. У той час як адвокати
виходять з реальних фактів та спираються на конкретні обставини справи, керівники судів, як
аналітики, вчаться розробляти політику та процедури щодо звичайних справ (найбільший
сегмент навантаження), а не виключних випадків (випадки, які мають тенденцію
запам’ятовуватися). Враховуючи управлінські аспекти роботи, суддям слід забезпечити
відповідне навчання, щоб перехід до виконання нової ролі був менш обтяжливим для них.
Тренінги з управління рухом судових справ, які в кінцевому підсумку включатимуть
єдину телекомунікаційну систему для моніторингу руху справи, слід запропонувати спільно
суддям та керівному/виконавчому персоналу. Нещодавно MSU було проведено семінар з
судового адміністрування для визначеної групи працівників апаратів різних судів. Невідомо,
наскільки були досягнуті цілі навчання, і яким чином персонал судів скористався здобутою
базою знань у своїй роботі. Незважаючи на це, у суді працює контингент, який все ж обізнаний
з деякими принципами управління рухом судових справ. НШСУ погоджувався з первинною
рекомендацією запросити суддів до участі у дводенному семінарі, призначеному виключно для
управління рухом справ в одному конкретному суді. Якщо це можливо, відвідання семінару має
бути обов’язковим для голови ВС.
Після того, як судді закінчують первинний орієнтаційний курс, їм слід призначити
суддю-наставника, який має виняткові здібності в управлінні судовими справами, що не
обов’язково співвідноситься з терміном перебування на посаді. Окрім консультування суддів
щодо управління рухом судових справ, наставники можуть також надавати рекомендації щодо
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дотримання колишніх та чинних процедур, які значно покращили показник часу до вирішення
справи, оскільки суд вирішує як справи, успадковані від попередньої установи, так і ті, що
надійшли до новоствореного суду.
Література з управління рухом судових справ показує, що для досягнення ефективності,
своєчасності та якості суд (касаційні та апеляційні суди не є винятком із цього загального
правила) повинен прийняти триступеневу стратегію, що складається з самодіагностики (розгляд
процесів і постановка цілей), комунікація (уточнення цілей), навчання (програми підготовки
для суддів і працівників апарату суду, що наголошують скоріше на ефективності роботи, ніж
скороченні кількості затримок). Хоча затримка розгляду справ підриває засади суду, адвокати
не завжди розглядають її як шкідливу - факт, який підтверджується серед різних зацікавлених
сторін в ряді юрисдикцій. З цією метою відтермінування правосуддя не обов’язково заперечує
здійснення правосуддя з точки зору адвокатів, які використовують затримку стратегічно, щоб
досягти врегулювання, більш ретельно підготуватися до справи, і набути більше клієнтів, адже
в іншому випадку вони не мали б достатньо часу, щоб консультувати таку кількість клієнтів 21.
У разі нашого візиту, співробітники вважали, що головна мотивація адвокатів маніпулювати
технічними аспектами процесуального законодавства задля власної вигоди полягала в тому,
щоб виставити клієнту рахунок на якомога більшу кількість оплачуваних годин. Якими б не
були причини, затримка розгляду виникає, коли процес проходження справи від подання до
вирішення затягується призначеним адвокатом (а не судом). Важливо відзначити і включити як
ключовий елемент навчальної програми, що відносний час для вирішення і затримки розгляду
визначається "очікуваннями, практикою та неформальними правилами поведінки суддів і
адвокатів"22; тобто, варіаціями судової культури та значним впливом, який вона має на кожен
аспект організації. Організаційна культура може мати більше відношення до відмінностей між
показниками затримки справ та загальної ефективності в управлінні справами, ніж інші
фактори. Цей ключовий висновок не є властивим якомусь конкретному, а, скоріше, виявляється
реальністю для всіх судів незалежно від країни чи місця23; таким чином, повинен існувати
координаційний центр для навчальної програми. Зрештою, з урахуванням усіх рівних умов
показник управління рухом судових справ найчастіше є кінцевим результатом ставлення до
роботи і очікувань суддів і адвокатів.
Судді, імовірно, ще не усвідомлюють цього, але, хоча деякі адвокати і можуть публічно
демонструвати підтримку ідеї управління рухом судових справ, інші можуть висловлювати
серйозні застереження щодо управління рухом справ через його вплив на здатність
контролювати темпи судових процесів, а отже, їх особистих інтересів. Суд може виявити, що
тиск, який деякі адвокати чинять на суд, щоб зробити стандарти менш жорсткими, буде
посилюватися і, можливо, стане частішим, ніж зараз. Тренінг з управління рухом судових справ
повинен підготувати суддів до такого повороту подій. Цілком природно, зокрема для дрібних
юрисдикцій, що між суддями та адвокатами розвивається професійна ввічливість, що
призводить до високого рівня толерантності до затримок розгляду. Як тільки формується
комфортне середовище, адвокати, зокрема, стають зацікавлені в статус-кво через переваги,
отримані від організації, з якою вони добре знайомі та досягли взаєморозуміння.
Таким чином, для того, щоб досягти значного прогресу на шляху скорочення затримок,
судді (і працівники апарату суду) повинні мати можливість розпізнавати і усувати механізми
21
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організаційної поведінки, які підтримують колишню практику. Після того, як будуть виявлені
проблемні сфери, доведеться докласти зусиль до заходів реформування для підвищення
ефективності, але це навчання необхідно провести і фасилітувати як важливий перший крок.
ВС, безсумнівно, зіткнеться з опором суддів проти оцінки результатів діяльності. Хоча
деякі судові реформи намагалися імітувати бізнес-модель, вони все ще значно відрізняються від
цих та інших типів організацій. Дійсно, касаційні та апеляційні суди є унікальними та
складними, оскільки, серед іншого, вони діють в умовах обмеженого контролю над введеною в
дію законодавчою процедурою, а також над особами, які можуть суттєво вплинути на
проходження справи. Розмаїття різних сторін, залучених до роботи суду, включає окремих осіб
та групи, чиї конкуруючі інтереси та цілі не обов’язково співвідносяться з ефективним
управлінням справами. Більше того, ця фрагментація робить перспективний аналіз
(прогнозування політики) особливо складним через міжорганізаційну співпрацю, яку повинні
здійснювати касаційні та апеляційні суди. Ці відносини співпраці необхідно розвивати і
підтримувати, якщо суд очікує, що він буде ефективно управляти своїм навантаженням.
Відповідно, навчальний план з управління рухом судових справ повинен включати ті стратегії,
які сформульовані навколо вищевказаних засад. З точки зору звітів, статистичні звіти на мікро, мезо- та макрорівні повинні розроблятися заново та використовуватися таким чином, щоб
надавати для цілей управлінських рішень суду достовірну інформацію про те, як справи
проходять через різні етапи системи.
Суди, які використовують атмосферу очікування, роблять це через різноманітні
практики, і ці конкретні процеси повинні обговорюватися під час навчання. Наприклад, деякі
юрисдикції вимагають, щоб адвокати подавали клопотання про відкладення і подавали їх до
суду принаймні за три робочі дні до початку події. Деякі судді можуть виявити, що адвокати
можуть двічі подумати про прохання перенести слухання справи, якщо вони знають, що
доведеться приділити час (тобто гроші) для документування переконливої аргументації, щоб
спонукати суд відкласти подію. Це найбільше відповідає дійсності, якщо процедура дозволяє
суду відхилити таке клопотання. У тих випадках, коли суд повинен перенести розгляд з
поважної причини, навчання продемонструє, як суди, тим не менш, повинні документувати
висновок у протоколі з двох причин: по-перше, забезпечити індивідуальне правосуддя в
індивідуальних справах (включаючи сприйняття правосуддя) і по-друге, для закріплення
очікувань щодо процесу перебігу справ.
Навчальна програма з управління рухом судових справ в касаційних та апеляційних
судах повинна розроблятися за сімома фундаментальними принципами, що є
загальноприйнятими як найкраща практика, і повинні застосовуватися до широкого кола судів
у різних юрисдикціях. Навчальний план повинен бути впроваджений відповідно до таксономії
цілей навчання Блума, в якій викладання зосереджено на наступних чотирьох напрямках
ефективного навчання:
1) Залучення інтересів - короткі особисті історії, тематичні дослідження,
інтерактивні вправи, а також включення візуальних зображень, таких як відео з тематики
управління рухом судових справ.
2) Кодування інформації - представлення ключових концепцій, що мають
відношення до управління рухом судових справ, у зведеному форматі та за допомогою
слайдів PowerPoint та роздаткових матеріалів.
3) Прив’язка теоретичного матеріалу до практичних елементів - поєднання понять у
сфері управління рухом судових справ та кращих практик через вправи, що поєднують
теорію та практику (рефлексія змісту матеріалу та прив’язка його до реальних прикладів,
зокрема, наведення прикладів для кожного поняття). Основні вимоги для таких вправ
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включають наступне:
a)

Співвіднесення інформації з досвідом

b)

Представлення інформації в різних формах (текст, фільм і обговорення)

c)
Представлення інформації в різних форматах (наративний опис, діаграми
концепцій, просторові діаграми тощо)
d)
Заохочення поглибленого опрацювання матеріалу через інтерактивні вправи, такі
як самостійна оцінка.
4) Оцінювання прогресу - навчання передбачає оцінку прогресу суддів та розуміння
матеріалу з управління рухом судових справ протягом всього дводенного семінару. Це може
бути досягнуто через успішне проходження опитування після розгляду кожної з 7 основ.
Програма тренінгу повинна бути розроблена і фасилітована таким чином, щоб
дотримуватися методу практики і спрямовувати навчання суддів, щоб вони розуміли, що
передбачені програмою дії мають обґрунтовану основу. При цьому вона відповідає основним
питанням: як управляти судовими справами у реальному судовому середовищі? Таким чином,
навчальний процес спрямований на три цілі: теорія (ідея, на якій базується управління рухом
судових справ), дослідження (дані та результати досліджень, які підтверджують або
спростовують парадигму управління рухом судових справ) і застосування (здійснення або
практика застосування управління рухом судових справ в суді).
Результати навчання суддів, які беруть участь у тренінгу, повинні бути побудовані з
використанням таксономії цілей навчання Блума, як показано на малюнку 5, щоб досягти
помітного та вимірюваного прогресу в підвищенні рівня знань.
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Малюнок 5. Ієрархічна модель цілей навчання Блума

Bloom’s taxonomy (revised)
Can the learner create a new
product or point of view?
Level 6

Level 5

appraise, argue,
defend, judge, select,

Can the learner justify
a stand or decision?
Can the learner distinguish
between different parts?

Level 3 Can the learner use information in
a new way?
Level 2

Level 1

Створення - Рівень 6
Оцінка - Рівень 5
Аналіз - Рівень 4

Застосування - Рівень 3

Розуміння - Рівень 2

Запам’ятовування - Рівень 1

assemble, construct, create, design,
develop, formulate, write
support, value, evaluate

appraise, compare, contrast, criticise,
differentiate, discriminate, distinguish,
examine, experiment, question, test
choose, demonstrate, dramatise,
employ, illustrate, interpret, operate,
schedule, sketch, solve, use, write

classify, describe, discuss, explain,
Can the learner explain ideas or
identify, locate, recognise, report, select,
concepts?
translate, paraphrase

Can the learner recall or
remember the information?

define, duplicate, list, memorise, recall,
repeat, state

Таксономія Блума (переглянута)
Чи може учень створювати новий Збирати, конструювати, створювати,
результат чи формувати точку
проектувати, розвивати, формулювати, писати
зору?
Чи може учень обґрунтувати
Схвалювати, сперечатися, захищати, судити,
позицію чи рішення?
обирати, підтримувати, цінувати, оцінювати
Чи може учень розрізняти між
Підтверджувати, порівнювати, протиставляти,
собою різні частини?
критикувати, диференціювати, розрізняти,
відрізняти, вивчати, експериментувати, ставити
питання, тестувати
Чи може учень використовувати
Обирати, демонструвати, програвати,
інформацію у новий спосіб?
застосовувати, ілюструвати, тлумачити,
використовувати, будувати графік, робити
нарис, розв’язувати задачі, використовувати,
писати
Чи може учень пояснити ідеї чи
Класифікувати, описувати, обговорювати,
поняття?
пояснювати, визначати, знаходити, впізнавати,
звітувати, обирати, перекладати,
перефразовувати
Чи може учень згадати чи
Визначати, дублювати, складати список,
запам’ятати інформацію?
запам’ятовувати, пригадувати, повторювати.
стверджувати
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На малюнку 6 наведено зразок того, як можна застосовувати цілі навчання Блума
до кожного з основоположних принципів програми з управління рухом судових справ.
Мал. 6. Таксономія цілей навчання Блума за рівнем, сферою та когнітивним
процесом
Рівень

Сфера

Когнітивний процес

Рівень 6 (найвищий рівень)

Створення

Об’єднання різних ідей для створення
чогось оригінального або інтеграції ідей у
рішення.
Створіть нову парадигму або конкретний
організаційний процес, що включає основи
управління рухом справ, щоб максимізувати
ефективність розгляду справ.

Рівень 5

Оцінювання

Судження про цінність чогось на основі
сформульованих критеріїв або логіка.
Обґрунтуйте або іншим чином належно
оцініть перспективу або ситуацію щодо
системи управління рухом судових справ.

Рівень 4

Аналіз

Розбивка інформації на складові частини
для того, щоб проаналізувати відносини між
компонентами або розпізнати принципи
організації.

Рівень 3

Застосування

Порівняйте і співставте компоненти систем
управління рухом судових справ, даних і
процесів.
Застосування знань до нових ситуацій або
до нових проблем.
Наведіть приклади застосування або
використання принципів управління рухом
судових справ у судовому середовищі.

Рівень 2

Розуміння

Пояснення або опис інформації, часто не
пов’язуючи її ні з чим.
Поясніть відповідні рамки, принципи,
концепції та ін.

Рівень 1 (найнижчий рівень)

Запам’ятовування

Пригадування чи запам’ятовування фактів
або термінів.
Визначте терміни, що стосуються
управління рухом судових справ.
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Узагальнення рекомендацій
Нижче узагальнено 16 рекомендацій, які слід розглянути судовій системі України в процесі
розробки навчальної програми з управління рухом судових справ.
1. Слід забезпечити послідовний і узгоджений рівень підготовки суддів та судових
адміністраторів на всіх рівнях судової влади України. При цьому, було б доцільно розпочати
цей процес поступово з керівництвом організації. Потім він може бути розгорнутий в інших
областях організації, оскільки навчання стає частиною інституційної культури ефективності
роботи та очікувань.
2. Існують чинні стандарти або підхід до навчання з управління рухом судових справ. Для
цього гарною відправною точкою буде використання моделі, яка була представлена у цьому
звіті. Модель забезпечує основу, згідно з якою можуть бути розпочаті навчальна програма і
пов’язані з нею заходи, які в подальшому можуть бути детальніше адаптовані до індивідуальних
обставин і нюансів судової системи України. Навчання з управління рухом судових справ
повинно бути складовою більш широкомасштабної програми офіційного орієнтаційного курсу,
який повинні проходити всі судді на початку призначення на посаду. Незважаючи на те, що, за
даними адміністративного суду, така програма перебуває на розгляді, точна структура програми
для ознайомлення суддів з їх ролями та обов’язками не була безпосередньо доступна для
ознайомлення.
3. Забезпечити 2-денний тренінг для суддів, який доповнить навчання, що вони вже
проходили в рамках "управління часом". Програма повинна бути апробована серед визначеної
групи суддів, що зможуть забезпечити зворотний зв’язок, який може бути використаний для
зміни або іншого вдосконалення програми для наступних груп. Наприклад, такі специфічні
питання, як відсутність єдності судової практики та проблеми, які це створює для судової влади
України, можуть (і повинні) розглядатися під час навчання. Інші конкретні питання, наприклад,
такі як затримки, спричинені діями представників громадськості, які можуть бути присутніми
на відкритих засіданнях касаційного господарського суду, також повинні розглядатися,
оскільки вони стосуються конкретних юрисдикцій.
4. Однією конкретною проблемою, яка повторювалася на кожному з обговорень на місцях,
була відсутність ефективності (і управління) суду в контролі над затримками розгляду справ.
Одна сторона проблеми може полягати в тому, що судді не ведуть регулярну співпрацю з тими
адвокатами та зацікавленими сторонами, які впливають на темпи судових процесів. Важливість
спільних відносин і навчання в рамках контролю над затримками розгляду справ є ключовими
аспектами передбаченої моделі навчання. Якщо судова система України вирішить відхилитися
від моделі, то ці особливості управління рухом судових справ, а також еталонні стандарти не
повинні бути виключені. Кожен із судів також висловив суттєву проблему того, що адвокати
затягують справу, маніпулюючи процесуальним законодавством. Це питання, яке, очевидно,
негативно впливає на кожен суд і тому повинно бути включене як спеціальна тема в навчальний
план. Більше того, суди повинні ознайомитися з прийняттям і застосуванням процесуальних
фільтрів, щоб не затягувати подання матеріалів справи без необхідності.
5. Зворотній зв’язок щодо результатів навчання слід узагальнити і використати для
визначення відповідних постачальників послуг, які можуть задовольнити необхідні вимоги до
інформаційних технологій. Зокрема, система, яка забезпечує зв’язок між усіма структурами
організації, видається абсолютно необхідною з огляду на надзвичайну неефективність існуючої
конфігурації, що не дозволяє суддям, між іншим, одночасно працювати над відповідними
документами справи.
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6. Деякі судді можуть потребувати навчання роботі з ПЗ Windows. ВС може запропонувати
(наказати) провести такий тренінг перед навчанням з управління рухом судових справ, що, як
правило, розрахований на більш впевнених користувачів інформаційних технологій.
7. Як випливає із спостережень ВС, навчальна програма повинна включати обговорення
варіантів складення календаря, які суддям слід розглянути.
8. Навчальний план повинен включати обговорення аналізу часу (час до вирішення справи)
у світлі зворотного зв’язку, що дозволяє припустити, що показники часу до вирішення між
різними поданнями значно відрізняються. У навчання слід включити цільові показники, які
зрештою будуть впроваджені в інституційну культуру і проаналізовані на макро, мезо- і
мікрорівнях з метою розробки і впровадження політики і протоколу. Аналіз на мікрорівні,
зокрема, повинен дослідити процеси та процедури, що впливають на конкретний суд.
Наприклад, Касаційний адміністративний суд, ймовірно, розглядатиме збір документів та
доказів, допитів і транспортування свідків, оцінку активів та неефективність поштової служби
України в ході визначення та оцінки причин затримки.
9. Було виявлено, що штат суддівських палат і юридичних відділів в кожному з касаційних
судів значною мірою перетинається. Однак немає чітких вказівок щодо сфери відповідальності
та відносної ролі цих працівників. Експерт погодився з думкою серед зацікавлених сторін, які
були опитані, що більш широка навчальна програма, що включає в себе продуктивність процесу
та підзвітність, була б доцільною для всіх судових адміністраторів та працівників, чия робота
перетинається з роботою суддів. Як обговорювалося у відповідному розділі цього звіту, їхня
робота впливає на своєчасне вирішення справ; таким чином, проведення підготовки для цього
персоналу разом з суддями має довгострокові і більш суттєві наслідки.
10. Що стосується єдиної телекомунікаційної системи, то ця консультаційна місія
погоджується з висновками та пропозиціями, зазначеними у Звіті про базову оцінку
адміністрування нового Верховного Суду (2018 рік).
11. Під час навчання слід наголошувати на важливості співпраці та необхідності проведення
формальних, регулярних зустрічей із зацікавленими сторонами. Зустрічі, які включають в себе
порядок денний, протоколи та список процесів, що перебувають на стадії розгляду, як це
продемонстровано НШСУ, є добрим прикладом того, як можна планувати, організовувати і
виконувати роботу суду. Інші форуми, такі як засідання асоціації адвокатів, пропонують інші
можливості для регулярного та послідовного діалогу між зацікавленими сторонами, які можна
і потрібно вивчати.
12. Розробка або інше впровадження рішень електронного суду, цифрових підписів і т.д., як
це було запропоновано деякими зацікавленими сторонами, може принести певні переваги, але
суд спочатку повинен ретельно оцінити свої процеси та кадрові потреби, щоб ці рішення були
адаптовані до тих напрямів управління рухом судових справ, які були обґрунтовано визначені
як проблемні за результатами дискусій. Ці оцінки повинні ілюструвати, як і в якій мірі ці
перешкоди всередині системи можуть бути вирішені шляхом застосування наявних технологій.
13. Кожен із судів, здається, розглядає справи за принципом черговості надходження. Разом
з уже згаданими різними методами формування календаря розгляду, навчання повинно також
включати альтернативні методи відстеження справ в структурі управління проходженням
справ.
14. Необхідно запровадити кампанію з інформування громадськості, оскільки вона
справлятиме широкомасштабні наслідки для згоджених дій суду, спрямованих на досягнення
максимальної ефективності розгляду справ, про що зазначали багато респондентів під час

45

візитів. Це буде особливо корисним для управління дедалі більшою кількістю осіб, які
представляють себе в судовому процесі самостійно, яким деякі суди змушені надавати
допомогу та спрямовувати їх в процесі розгляду справи.
15. Той факт, що мало що зроблено, а отже, небагато можна очікувати, щодо впливу
відстрочок на управління рухом справ, може вилитися в небажання персоналу зберігати дані.
Однак дані можна використати як фактор, що спонукає до змін, хоча б і повільних; при цьому
слід відсіювати дані, що стосуються індивідуальних ситуацій і не носять системного характеру.
Дані слід збирати відповідно до передбачених заходів, а судді, судові адміністратори та
працівники апарату суду повинні бути навчені збору та аналізу цих показників.
16. Результати навчальної програми повинні бути розроблені таким чином, щоб кожен з них
можна було виміряти відповідно до таксономії цілей навчання Блума, як зазначено у
вищезгаданих моделях, включених до цього звіту.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Додаток 2
Анкета – Опитувальник для проведення консультацій в Україні
Адміністрування судів
1. Які відносини між різними інституціями сектору юстиції (Верховний Суд, Міністерство
юстиції України, Національна школа суддів України, Вища рада правосуддя, суди,
прокуратура)? Які конкретні проблеми існують у цих відносинах?
2. Які взаємовідносини між законодавчою, виконавчою та судовою гілкою влади?
3. Які системи існують для вирішення проблем координації між виконавчою, законодавчою та
судовою гілками влади?
4. Чи має судова гілка влади структури управління справами? Яка їхня роль?
5. Які засоби використовує судова система для просування свого порядку денного, наприклад,
річний план, річні звіти, прес-конференції, публікації, та ін.?
6. Які в минулому робились реформи/зусилля для скорочення затримки у розгляді справ та
покращення доступу громадян до правосуддя?
Формування політики у судовій сфері
1. Як здійснюється формування політики та адміністрування у судовій системі, і яка роль
ключових інституцій, наприклад, Верховного Суду, Мінюсту, прокуратури та ін.
2. Чи судді регулярно обговорюють питання політики, єдності позицій, адміністративних
питань, які постають перед судами?
3. Чи проводиться річна конференція суддів для обговорення таких питань, як затримка
розгляду справ та доступ до правосуддя?
4. Чи використовуються статистичні звіти при формуванні політики судової гілки влади та
прийнятті адміністративних рішень щодо розподілу ресурсів?
5. Чи беруть участь у розробці загальної політики судової гілки влади судді різних рівнів
судової системи?
6. Які пріоритети встановлено в судовій системі? На наступний рік? На наступні 5 років?
7. Чи судді на кожному рівні роблять свій внесок у планування для судів?
Повноваження судових органів
1. Чи мають органи судової влади повноваження переглядати адміністративні акти та
змушувати уряд/юристів діяти у випадках, коли закон зобов'язує їх вживати певних дій?
2. Чи має судова система виключну, остаточну юрисдикцію щодо всіх судових справ? Чи
скасовуються рішення суду лише шляхом апеляції до судів відповідної інстанції?
3. Чи використовують судді свої повноваження щодо виклику сторін повісткою, вжиття заходів
в разі неповаги до суду, та/або виконання судових рішень?
Чи поважаються та забезпечується виконання цих повноважень іншими гілками влади?
4. Чи судді мають імунітет щодо дій, які вони здійснюють в рамках виконання своїх службових
повноважень? Абсолютний та/або кваліфікований (умовний) імунітет?
Розподіл ресурсів
1. Який порядок розподілу справ між суддями в судовій системі України?
2. Чи доступна інформація щодо реальної кількості розподілених на суддів справ? Чи
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використовується ця інформація для визначення того, чи потрібно створювати нові посади
суддів та як потрібно розподіляти вакансії суддів та персоналу суду по країні?
3. Які ключові проблеми щодо доступу до правосуддя?
Адміністративна підтримка судової системи
1. Якою є поточна адміністративна структура Верховного Суду? Якими є цілі виконання різних
функцій?
2. Які законодавчі вимоги щодо організації адміністративної структури судової системи? Чи
виконуються ці законодавчі вимоги?
3. Чи існують стандарти на рівні всієї системи щодо адміністрування судів, включаючи обробку
справ та скорочення тривалості затримок із розглядом?
4. Чи є в наявності базові елементи ефективної адміністративної системи? Яких бракує?
5. Чи є чіткий розподіл повноважень всередині організаційної структури?
6. Як судді вирішують питання адміністрування справи?
7. Чи є в судах працівники, що здійснюють адміністративні обов'язки? Яка роль
секретарів/адміністративного персоналу?
Навчання
1. Чи існує наразі навчання для суддів щодо адміністрування/управління рухом справ? Хто
адмініструє це навчання?
2. Чи існує система регулярного підвищення кваліфікації для працюючих суддів? Це
встановлено законом чи певними правилами професії?
3. Чи проводиться навчання для працівників апарату суду?
4. Чи існує інститут з навчання суддів? Наскільки активний цей інститут? Який розклад занять?
5. Яка частина бюджету виділяється (якщо виділяється) на персонал (викладацький та
допоміжний), інфраструктуру, навчання, технології та інші напрями?
Стандарти ефективності роботи суддів
1. Чи існують стандарти ефективності (роботи судів) та навчання (суддів), і що вони
включають?
2. Чи існує процес інспектування судів? Якщо так, просимо описати його.
3. Чи існує процес зваженого розподілу справ за принципом “кількості часу на вирішення” для
кожного типу справ, наприклад, вбивство, зґвалтування, пограбування?
4. Чи існують дані та статистичні звіти, що дієво оцінюють ефективність роботи суду?
Автоматизація
1. Який поточний рівень розуміння інформаційних технологій серед персоналу суду?
2. Чи використовується автоматизована система адміністрування/управління рухом справ? В
яких процесах?
3. Чи користуються цією системою в суді? Чи є потреба в подальшому навчанні?
Процесуальні питання
1. Які реформи цивільного та кримінального процесу необхідно запровадити, що були
ідентифіковані судової системою?
2. Що саме практикуючі юристи визначають як основне джерело проблем в цивільному та
кримінальному процесі?
3. Чи є основною причиною затримок у цивільному та кримінальному провадженні неналежна
організація повідомлення учасників справи про засідання?
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4. Чи сприяє навчання суддів та працівників апарату суду більшій точності та узгодженості їх
роботи?
Місцева правова культура
1. Як часто відкладається розгляд судових справ?
2. Рух судових справ контролюють судді чи практикуючі юристи?
3. Чи відіграє адвокатура активну роль у намаганні впровадити модернізовані процедури, або
опирається таким змінам?
4. Чи існують комітети суддів/адвокатів, що аналізують поширені проблеми, пов'язані із
затримкою у розгляді справ?
5. Чи асоціація адвокатів бере участь у наданні рекомендацій стосовно того, як скоротити
затримки з розглядом справ?
Навантаження та судовий розгляд
1. Чи призначають суддів для розгляду справ в об'єктивний спосіб, такий як випадковий
розподіл, або чи за їх сферами спеціалізації?
2. Яке поточне навантаження в судовій системі (цивільних, кримінальних та господарських
справ)? В системі в цілому та на рівні суду?
3. Скільки накопичено справ, що потребують розгляду? Чи система проводить періодичну
«інвентаризацію» для того, щоб розібратися зі справами, розгляд яких затримується?
4. Який середній час від отримання матеріалів справи судом до її остаточного вирішення судом?
Чи встановлені строки розгляду справ законом та/або підзаконними положеннями?
Управління рухом справ
1. Яке навантаження в касаційних судах у порівнянні з іншими судовими системами у регіоні?
2. Чи є серйозні затримки в обробці справ?
3. Чи судді мають у своєму розпорядженні достатню кількість персоналу суду, який би
допомагав їм в правовій та адміністративній роботі?
4. Який показник кількості розподілених справ на кожного суддю в касаційних судах?
5. Чи вимірювалося, скільки часу займає розгляд однієї справи?
Ключові документи
1. Органограма Верховного Суду
2. Річний звіт судової влади
3. Стратегічний план чи довгостроковий план розвитку судової системи
4. Операційні діаграми руху справ в Верховному Суді
5. Статистичні звіти щодо справ, що надійшли на розгляд, закінчених провадженням та тих, що
перебувають в провадженні
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Додаток 3
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