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НАТИСНІТЬ СЮДИ ТА ВВЕДІТЬ НАЗВУ ЗВІТУ | i

ЦЕЙ ЗВІТ МІСТИТЬ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ.
Застосування інформаційних технологій може підвищити ефективність та дієвість
функціонування судової системи, але при цьому висуває підвищені вимоги до
управління. Звіт являє собою аналіз впливу, який
може мати застосування
інформаційних технологій на посилення інституційної та індивідуальної незалежності
суддів та на скорочення масштабів корупції за умови, що (і) суддівський корпус
сформує стратегічне бачення ролі інформаційних технологій, та (іі) інформаційні
технології розроблятимуться та управлятимуться професійно.
За європейськими мірками, застосування інформаційних технологій в Україні є радше
обмеженим. Наразі, на думку автора, найбільша проблема полягає у відсутності
достатньої кількості компетентних фахівців у Державній судовій адміністрації (ДСА).
Окрім того, Вища рада правосуддя (ВРП) потребує ІТ спеціалістів для допомоги
уформуванні політики щодо ролі інформаційних технологій для стратегічного розвитку.
Тому автор рекомендує доповнити штат ІТ спеціалістів ДСА та ВРП досвідченими
експертами у цій галузі так, щоб в результаті відповідальні підрозділи цих установ були
спроможні професійно управляти інформаційними системами та допомогти ВРП, Раді
суддів й керівництву місцевих судових органів у виробленні стратегії розвитку
управління інформаційними технологіями.
Така стратегія має виконувати роль дорожньої карти для вдосконалення надання
судових послуг громадянам України.
Як було підготовлено цей звіт
Цей звіт є результатом аналітичного дослідження, проведеного під час пандемії
КОВІД-19. В його основі лежить інформація, одержана з доступних автору документів
та в ході онлайн обговорень. Доступні автору матеріали (див. перелік нижче) склали
надійну основу для підготовки рекомендацій з вдосконалення управління
інформаційними технологіями на підтримку судової системи України.
Вони включають тематичні звіти про судову систему України за період з 2012 року та
схожий звіт про ситуацію з врядуванням. Інформація про ситуацію в Україні доповнена
звітами і документами про стандарти від Консультативної ради суддів Ради Європи та
Європейської комісії з питань ефективності правосуддя (CEPEJ).
Колективний досвід європейських установ правосуддя дає судовій системі України
можливість засвоїти корисні для неї уроки.

1. Вступ
У вступній частині, ми розглянемо розвиток інформаційних технологій впродовж
останніх сорока років. При цьому особливу увагу приділимо зростанню вимог до
структур судового врядування в цілому світі, що зумовлюються цим розвитком.
Судове врядування, яке покликане охороняти безсторонність прийняття судових рішень
через забезпечення інституційної незалежності, мусить відповідати зростаючим
вимогам, які виникають у міру розвитку інформаційних технологій. Далі подаються
деякі важливі вигоди від застосування інформаційних технологій, зокрема внесок
інформаційних технологій у зміцнення судової незалежності та скорочення масштабів
корупції.
Розвиток інформаційних технологій та управління ними є новим серйозним
викликом для структур судового врядування. Управління через інформаційні
технології відкриває нові можливості для зміцнення інституційної незалежності. Саме
про це йдеться у Висновку 14 Консультативної ради європейських суддів Ради Європи
від 2011 року – документі, що відображає ставлення судових систем європейських
країн до інформаційних технологій.1
Основний виклик полягає у самому факті розвитку інформаційних технологій, які
постійно змінюються. Щойно створені технології одразу поширюються. Чи слід судовим
системам і судам застосовувати їх? Які вигоди може дати їх застосування? Які ризики з
цим пов’язані? І хто має приймати рішення? Щоб відповісти на ці запитання, варто
спочатку зробити стислий огляд розвитку та змін у сфері інформаційних технологій та
потреб в управлінні за останні сорок років.
1.1 Розвиток інформаційних технологій у часі та пов’язані з ним виклики
Спочатку існували так звані «функціональні інформаційні технології".2 Все змінилося
з появою мережевих технологій. Наступні істотні зміни принесло впровадження
корпоративних інформаційних технологій. Інформаційні технології (тут і надалі – "ІТ")
висувають все жорсткіші вимоги до управління.
Найпоширенішими прикладами функціональних ІТ є текстові процесори та електронні
таблиці, а також технологія відеоконференцзв’язку. Це автономні технології,
функціонування яких не потребує наявності розширеної мережі. Вони можуть
допомогти у виконанні окремих завдань, а також підвищують ефективність їх
виконання. Застосування цих технологій поліпшує точність та підвищує потенціал
експериментування: так, при підготовці текстів набагато спрощується виправлення
виявлених помилок. Цілі фрагменти тексту можуть використовуватися повторно. В
електронних таблицях існує можливість збереження даних, що покращує точність
ведення обліку. Ведення обліку в електронній формі не лише підвищує точність, але й
сприяє експериментуванню. Для судів це означає підвищення ефективності підготовки
документів, простішу реєстрацію справ та упорядкування судових рішень. Через
відсутність мережі, інформація не може поширюватися в електронній формі.
1
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Реалізація цих функціональних можливостей практично не потребує запровадження
організаційних нововведень чи змін в організації роботи установи. Потреба в
урядуванні, розробці програмних продуктів та управлінні ними є відносно низькою.
Ситуація докорінно змінилася з появою мережевих технологій. Мережеві інформаційні
технології представляють собою засіб спілкування людей між собою. Як приклад таких
технологій можна згадати електронну пошту, системи миттєвих повідомлень, блоги,
мережеві енциклопедії, інтранет вебсторінки, спільну роботу над документами у
текстових процесорах та, звісно, Інтернет. Для судів це означає, що судді та працівники
апарату судів мають можливість готувати документи спільними зусиллями. Для
управління проходженням справ у суді можуть з’явитися нові можливості, наприклад,
планування слухань, аналіз тривалості розгляду справ та завантаженості суддів.
Інтернет уможливлює комунікування судів та судових систем з оточуючим їх світом,
передусім просто через надання інформації та, все більше, шляхом взаємодії через
мережу. Нові технології допомагають краще організувати співпрацю, дозволяють
виражати судження та сприяють появі нових рішень. Мережеві технології надають
засоби взаємодії користувачів між собою, але без визначення їхніх параметрів. Вони
(технології) дозволяють людям взаємодіяти, але не визначають, як саме. Іншими
словами, рішення про те, яким чином ці технології будуть впроваджені та адаптовані,
залишаються за користувачами. Крім того, люди одержують можливість комунікувати
та експериментувати зі способами комунікації, щоб підібрати для себе найбільш
оптимальний. Сьогодні, географічно віддалені структурні підрозділи можуть
комунікувати в електронній формі й обмінюватися інформацією. Існує певна потреба у
стандартизації, але зазвичай стандарти адаптують, виходячи з накопиченого досвіду.
По мірі зростання масштабів використання ІТ, зростає також і потреба у врядуванні,
розробці програмних продуктів, та управлінні. Управління мережами має
здійснюватися централізовано, а обмін інформацією між структурними підрозділами
організації – за певними протоколами. Існує також потреба у координації управління
локальними системами. Самі ІТ залишаються вельми стандартними і суттєво не
впливають на порядок роботи. Водночас, зі змісту розділу про судові ІТ в Україні (див.
нижче) випливає, що вони наразі перебувають в процесі переходу до етапу мережевих
ІТ. Це означає зростання потреби у компетентних розробках та управлінні у сфері ІТ у
зв’язку з потребою у використанні в судах більш інтегрованих інформаційних систем.
Корпоративні ІТ несуть із собою подальші зміни. Вони уможливлюють впровадження
інтегрованих інформаційних систем для управління всією організацією. Їх
функціонування вимагає наявності належної системи врядування та управління з
самого початку. Дана категорія технологій включає системи управління бізнес
процесами, системи управління відносинами з клієнтами та електронної взаємодії з
клієнтами. В ідеалі, застосовується процес повністю електронного управління:
користувачі/клієнти взаємодіють в електронній формі, їхні справи в електронних
файлах управляються електронними системами бізнес процесів – індивідуально та
групами, а результати обробки надсилаються клієнтам в електронній формі та
зберігаються в електронному архіві. У такому ідеальному варіанті управління є
повністю безпаперовим. Судові системи кількох європейських країн експериментують з
електронною взаємодією з сторонами, адвокатами та іншими учасниками. Але,
здається, судові ІТ в Україні ще не досягли етапу корпоративних ІТ. У майбутньому, коли
стане очевидною необхідність запровадження повністю цифровізованих судів та
процесів управління їхньою роботою, потреба у компетентних професійних розробках
та управлінні у сфері ІТ зросте ще більше.

Як недвозначно вказувалося у звіті про загальне врядування судової системи,
підготовленому Маркусом Зіммером3, основним предметом занепокоєння авторів
даного дослідження є судова незалежність в Україні – як особиста, так й інституційна.
Відтак, яким чином інформаційні технології можуть зміцнити цю незалежність, і як
управління інформаційними технологіями може відобразити інституційну незалежність
та доброчесність суддівського корпусу України?
1.2 Зміцнення суддівської незалежності через застосування ІТ
Застосування інформаційних технологій може зміцнити судову незалежність в
Україні – як особисту незалежність суддів, так й інституційну незалежність судової
системи в цілому. Як зазначається у Висновку 14 Консультативної ради європейських
суддів Ради Європи, доступ до інформації засобами інформаційних технологій може
сприяти посиленню особистої незалежності суддів у виконанні ними своїх завдань4.
Інформаційні технології можуть бути важливим інструментальним засобом поліпшення
прозорості та об’єктивності розподілу справ та вдосконалення управління
проходженням справ у суді. ІТ можуть відігравати істотну роль в оцінюванні
ефективності роботи суддів та судів. Водночас, дані інформаційних систем не повинні
бути єдиною основою для виконання аналізу роботи окремого судді. Статистичні дані
мають аналізуватися Радою суддів чи іншим еквівалентним незалежним органом. ІТ
слід використовувати для посилення незалежності суддів на кожному етапі процесу
судочинства, і не ставити її під сумнів. Судді повинні мати гнучкість у вирішенні того, як
управляти справами та взаємодіяти з адміністративними працівниками (бек офісом).
Система управління проходженням справ не повинна обмежувати цю гнучкість.
Технології мають бути відповідними процесу судочинства та усім аспектам роботи
судді. Судді не повинні – виключно з міркувань ефективності – підлаштовуватися під
вимоги технологій та відповідальних за їх експлуатацію спеціалістів. Архітектура ІТ
систем, призначених для використання для цілей судочинства, має бути гнучкою і
готовою до адаптації до специфіки практики судочинства. Крім того, технології мають
буди здатними до адаптації до категорії та ступеню складності справ. Судді та
працівники апарату судів мають право та зобов’язані пройти підготовче та поточне
навчання користуванню ІТ системами, щоб бути спроможними повністю використати
їхній потенціал. Автор звіту рекомендує надати суддям і працівниками апарату судів
України повний доступ до відповідних інформаційних технологій для
найефективнішого виконання їхніх завдань.
Як управління інформаційними технологіями може відобразити інституційну
незалежність судової влади в Україні? Відповідно до загальних успішних практик,
функції з управління інформаційними технологіями мають покладатися на орган,
відповідальний за формування політики. У судовій системі це має бути орган, який
формує політику в частині підвищення ефективності роботи судів, якості відправлення
правосуддя та надання судових послуг громадянам у частині доступу до правосуддя,
своєчасності та доброчесності. У звіті пана Зіммера рекомендується покласти ці функції
на Вищу раду правосуддя. У решті даного звіту наголошується , що саме такий вибір
відповідального органу був зроблений українськими органами влади. Фінансування
процесу запровадження ІТ має спиратися на внесок ІТ у досягнення цілей визначеної
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політики, а не заощадження витрат. Судді мають активно й широко залучатися до
прийняття рішень у сфері ІТ.
Оскільки судді відіграють важливу роль у забезпеченні своєї особистої незалежності,
безсторонності та інституційної незалежності судової влади, вони мають брати участь у
прийнятті рішень, що впливають на таку незалежність та безсторонність. В Україні, цю
функцію може виконати Рада суддів. Неможливо переоцінити важливість діалогу між
розробниками технологій та особами, відповідальними за процес здійснення
судочинства.
Автор цього звіту рекомендує покласти відповідальність за формування бачення і
стратегії розвитку судочинства в Україні включно з роллю ІТ у наданні судових послуг
на Вищу раду правосуддя.
1.3 Роль інформаційних технологій у підвищенні доброчесності та
скороченні масштабів корупції
За умови належного застосування, інформаційні технології мають потенціал сприяти
покращенню доброчесності та скороченню масштабів корупції. 5 Автор переконана,
що найбільш дієвими засобами боротьби з корупцією є не каральні, а превентивні. У
більшості країн, в яких вона консультувала проєкти Світового Банку в сфері судової
реформи, багато людей вірили, що після появи комп’ютерів масштаби корупції
зменшаться, або корупція взагалі зникне. При цьому їм було складно пояснити, чому.
Можливо вони казали так, вважаючи що в такому разі Світовий Банк більш охоче
надасть кошти на комп’ютеризацію. Або вони очікували, що комп’ютеризація вирішить
їхні проблеми без додаткових зусиль з їхнього боку. Можна погодитися з ними у тому,
що комп’ютеризація та використання інформаційних технологій може допомоги
зменшити корупцію у судах. Але для цього замало самого лише фінансування чи
запровадження ІТ. Потрібні цілеспрямовані зусилля, що спираються на (1) розуміння
суті існуючих проблем, (2) розуміння того, як ці проблеми можуть бути дієво вирішені,
та (3) який реальний внесок може зробити застосування ІТ у вирішення проблем.
У цьому розділі аналізується потенціал інформаційних технологій на скорочення
масштабів корупції та забезпечення безсторонності й доброчесності суддів. Аналіз
спирається на теоретичні та емпіричні знання про корупцію та можливі засоби її
подолання, а також роль інформації у цих засобах.
Європейська конвенція з прав людини визначає, що кожен має право на вирішення їх
справи в незалежних судах безсторонніми суддями. Безсторонність забезпечується
інституційною (та особистою) судовою незалежністю. Корупція у судовій системі
підриває судову владу та довіру до неї з боку населення. Належно функціонуюча
судова система є надзвичайно важливою для скорочення масштабів корупції. Більш
того, цілком ймовірно, що належно функціонуюча судова система, низький рівень
корупції та економічне зростання нерозривно пов’язані між собою.
Порівняльний і теоретичний аналіз допомагає нам зрозуміти, що перелічені нижче
чинники істотно підвищують ймовірність корумпованості людей та організацій;
(1) монополія, наприклад, там де відсутня реальна альтернатива;
(2) широкі дискреційні повноваження;
5
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(3) обмежена підзвітність.
За іншого підходу аналізуються мотиви та стимули, що провокують людей на
зловживання владою. Цей аналіз свідчить, що корумпованість зумовлюється
здебільшого:
 рівнем вигод для корумпованої особи;
 ризикованістю корупційних діянь;
 відносною здатністю хабародавця і хабарника здійснювати взаємний вплив.
Ці міркування можуть бути застосовані до суддів і судів. Монополія на вирішення
спорів та дискреційність повноважень є істотними складовими роботи суддів, що
робить їх уразливими до корупції через саму природу їхньої ролі у суспільстві. Низька
заробітна плата, погані умови роботи та обмеженість ресурсів – все це є очевидними
стимулами до того, щоб брати хабарі заради одержання пов’язаних з ними вигод. Судді
можуть зловживати своєю владою особливо там, де ризик виявлення факту
хабарництва є низьким, або якщо такі дії залишаються безкарними. Тому незалежність
сама по собі може бути чинником ризику: ризик покарання може бути відносно
низьким лише там, де механізм притягнення до дисциплінарної відповідальності є
внутрішнім, оскільки судді самі судять обвинувачених у зловживанні судовою владою.
Іншим чинником є ефективність організації, тому що вона впливає на ризик виявлення
корупції. Непрозорість інформації про роботу організації або повна її відсутність сприяє
виникненню корупції, тому що це знижує можливість виявлення корупційних діянь.
Ці загальні міркування щодо причин виникнення корупції та засобів її подолання мають
розглядатися у контексті конкретної ситуації. Контекст є основою для аналізу можливих
вжитих засобів боротьби з корупцією. Для визначення можливостей використання
інформаційних технологій як засобу подолання корупції, необхідно також з’ясувати
інформаційні аспекти корупції – як взагалі, так і в кожному конкретному випадку.
У кожній країні належна діагностика має також виявляти прояви корупції, що можуть
стати відправним пунктом проведення реформи, потенційних зацікавлених осіб та
сферу їхніх інтересів у судовій реформі. Стратегія реформування має помістити прояви
корупції в існуючий контекст. У разі застосування в неправильному контексті, засоби
боротьби з корупцією можуть самі перетворитися на інструментарій корупції.
Удосконалення поводження з інформацією у широкому розумінні може бути метою
програм скорочення масштабів корупції. Те, як поводяться з інформацією, має
стратегічну важливість для подолання корупції. Перший можливий крок полягає у
формуванні базової адміністративної структури. Висновки за результатами
проведеного аналізу свідчать, що зазначені вище інституції повинні бути спроможними
прийняти зміни та надати їм сталого характеру. Вдосконалення означає також доступ
до інформації та знань – навчання, просвіти і деяких заходів з саморегулювання та
самодисципліни. Цільове навчання тому, як вирішувати справи і спори, а також етичні
питання, може стати відправним пунктом, навіть у ситуаціях, де він є єдиним
можливим. Запровадження базової офісної технології може підтримати базові
процеси, необхідні для забезпечення належного й прозорого поводження зі справами.
Системи реєстрації справ можуть сприяти більш автоматизованому й досконалому
проходженню справ у суді. Вони дають інструментарій, що дозволяє скоротити витрати
часу на вирішення справи. Скорочення часу на обробку та кількості кроків на шляху до
прийняття остаточного рішення у справі мінімізує можливості для хабарництва.
Системи обліку справ, за умови належного їх створення та функціонування, збільшують
імовірність виявлення корупційних діянь, а відтак і відбивають охоту брати хабарі та

маніпулювати справами та документами. Як інструментарій звітування, вони можуть
сприяти посиленню інституційної незалежності.
Мережеві технології можуть сприяти підвищенню рівня суспільної довіри завдяки
наданню дієвих засобів комунікації судів з користувачами судових послуг та широким
загалом. Мережеві технології можуть допомогти вжити заходи для демонстрації
суспільству того, що судочинство є безстороннім і незалежним. Доброчесність суддів і
незалежність судів також може бути підтримана засобами інформаційних технологій за
умови, що вони впроваджуватимуться з урахуванням поданих
у цьому звіті
рекомендацій. В Українімісцеві суди можуть поліпшити прозорість своєї роботи, якщо
використовуватимуть інформацію про проходження справ для управління своєю
діяльністю. Робота державного підприємства "Інформаційні судові системи"
залишилася без контролю через недостатню кількість компетентних працівників у
ДСА. В результаті виникла ситуація, що призвела до зростання ризику корупції.

2. Судові інформаційні
технології в Україні
У цьому розділі аналізується стан судових інформаційних систем для з’ясування
потреби у належному управлінні. Як пояснюється у розділі 1, застосування мережевих
ІТ вимагає вищого, ніж на попередніх етапах, рівня управління інформаційними
технологіями. Відтак, рівень застосування інформаційних технологій в українських
судах є показником зростання потреби в управлінні ІТ.
2.1 Інформаційні технології, що використовуються у судах
Потреба в управлінні визначається рівнем застосування інформаційних технологій у
судовій системі України. Щоб оцінити її, необхідно знати рівень використання
інформаційних технологій у судах. Як свідчить особистий досвід, отримати інформацію
про використання інформаційних технологій у судах завжди складно. Тому найкращим
доступним джерелом інформації є експертний звіт Європейської комісії з питань
ефективності правосуддя (CEPEJ). Остання збирає дані про ефективність роботи установ
системи правосуддя раз на два роки.
Звіт за 2020 рік вийде лише у жовтні 2020 року, вже після встановленого терміну
подання даного документа. Звіт за 2018 рік не містить необхідні нам дані про судові
інформаційні системи. Дані для звіту за 2016 рік надавалися органом України, який був
відповідальним за це в 2014 році, але ці дані не перевірялися третьою стороною. Між
тим дані за 2014 рік використовуються у наведеному нижче стислому описі6; звісно,
вони можуть бути застарілими і неточними.
Пряма допомога суддям і працівникам апарату судів. Базовий інструментарій, як-то
текстові процесори, інші засоби автоматизації офісної роботи та бази даних судової
практики існують у понад половині судів, але не у всіх судах. Більш складний
інструментарій також є у понад половини судів. Централізована база законодавства
доступна всім судам. Центральна база даних національної судової практики функціонує
на 100%; вона містить посилання на судову практику Європейського суду з прав
людини. Існує також база даних кримінальних справ, яка не має зв’язку з
європейськими сховищами даних про кримінальні справи. Судді і прокурори не мають
доступу до неї комп’ютеризованими засобами. Її зміст доступний для інших, ніж
розгляд кримінальних справ, цілей. Інтранет існує у більш, ніж половині судів. Більше
10% але менше 50% судів мають можливість брати участь у навчальних заходах онлайн.
Управління у судах. В українських судах існує електронна система управління
проходженням справ, але інформація про апаратне забезпечення відсутня. Система не
має функції раннього попередження. Існує статистичний інструментарій, але засоби
бізнес аналітики чи бюджетного або фінансового управління відсутні. Засоби
управління завантаженістю та вимірювання завантаженості існують менш, ніж у
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половині судів. Дані використовуються лише на національному рівні. Менше половини
судів обладнані засобами відеоконференцзв’язку для цілей управління.
Комунікація. На національному рівні функціонує вебсайт для збирання інформації по
судах країни. На місцевому рівні такі вебсайти відсутні. Онлайн послуги включають
подання справи до суду, отримання правової допомоги та виклик до суду в електронній
формі. Потреби в необхідному обладнанні задоволені на 100%. Система моніторингу
пов’язана з системою управління проходженням справ. Вона передбачає
оприлюднення судових рішень онлайн. Публічний доступ відсутній. У системі
кримінальної юстиції організована комунікація між судами та адвокатами у межах
певної правової системи. Запроваджено електронний цифровий підпис.
Відеоконференцзв’язок між судами, професійними правниками та користувачами
судових послуг існує у понад половині судів; він функціонує у межах певної правової
системи.
Як згадувалося у розділі 1, українські суди переходять до етапу впровадження
мережевих інформаційних технологій. У зв’язку із все більшим використанням
інформаційних технологій зростає потреба у врядуванні, розробках та управлінні.
Управління мережами має здійснюватися централізовано, а обмін інформацією між
структурними підрозділами організації – за певними протоколами. Потреба у
координації управління локальними системами зумовлює також зростання потреби у
компетентних професійних розробках та управлінні у сфері ІТ.
2.2 Управління
ДСА відповідає за стратегічне управління роботою судових інформаційних систем в
Україні. Стратегічна складова роботи ДСА щодо планування розробок та інновацій є
незначною.

В своєму звіті, пан Зіммер навів такий перелік обов’язків Управління інформатизації та
судової статистики за результатами проведених у 2012 році співбесід з його
співробітниками:
ОБОВ’ЯЗКИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА СУДОВОЇ СТАТИСТИКИ
Контроль за функціонуванням і супроводом державного реєстру судових
рішень.
Контроль за розробкою та впровадженням реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб підприємців
Контроль за розробкою та впровадженням єдиної бази даних державних
органів
Контроль за функціонуванням, супроводом та вдосконаленням
автоматизованих інформаційних систем управління проходженням справ,
встановлених у судах України
Консультування судів з питань закупівель та розпорядження усім технологічним
обладнанням включно з комп’ютерними системами, системами цифрового
запису судових засідань і системами відеоконференцзв’язку, що
використовують мережу інтернет.
Підготовка щорічних бюджетних запитів для придбання технологічного
обладнання судових систем.
Опублікування усіх політичних рішень та директив головного офісу ДСА на
вебсайті судової влади України.
Забезпечення відповідності всіх судових баз даних вимогам Закону "Про захист

персональних даних".
Контроль за впровадження системи відеоконференцзв’язку кримінальної
юстиції у судових органах, слідчих ізоляторах та пенітенціарних установах на
підтримку проведення судових провадження.
Моніторинг розробок і впровадження проєктів державного підприємства
"Інформаційні судові системи" у сфері інформаційних технологій.
Контроль за підготовкою договорів про передачу ІТ обладнання, наприклад від
судової системи до слідчих ізоляторів, а також тендерів на закупівлю
комп’ютерно-комунікаційного обладнання та послуг.

Відповідно до цього переліку, управління інформатики здійснює контроль за
функціонуванням, супроводом та вдосконаленням встановлених у судах України
автоматизованих інформаційних систем управління проходженням справ . Управління
консультує суди з питань закупівель та розпорядження усім технологічним
обладнанням включно з комп’ютерними системами, системами цифрового запису
судових засідань та інтернет-систем відеоконференцзв’язку; готує бюджетні запити для
придбання технологічного обладнання; здійснює моніторинг розробок і впровадження
у сфері інформаційних технологій проєктів державного підприємства "Інформаційні
судові системи"; забезпечує відповідність усіх судових баз даних вимогам Закону "Про
захист персональних даних". Із загального звіту про врядування випливає, що бюджетні
запити готуються, виходячи з існуючої інфраструктури, а не програм її вдосконалення.
Більшість роботи полягає в управлінні існуючими ресурсами. Стратегічна складова
роботи ДСА щодо планування розробок та інновацій є незначною. Згідно зі звітом,
поданим Консультативній раді європейських суддів (CCJE) у 2011 році, Рада суддів
України (а пізніше – ВРП) та ДСА беруть участь в розробці програм запровадження
комп’ютерних технологій у судах.7 Штат управління інформатизації ДСА налічує п’ять
осіб.
Відповідальність та підзвітність за усі програми підтримки усіх судових програм, які
пов’язані з комп’ютерними та інформаційними технологіями, і якими наразі опікується
ДСА, фактично передані державному підприємству "Інформаційні судові системи".
Воно займається розробкою програмного забезпечення судових систем, закупівлею
обладнання та послуг у сфері інформаційних технологій. ДП ІСС відповідає також і за
супровід існуючого у судах апаратного і програмного забезпечення.
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3. Виявлені проблеми, що
потребують вирішення
Найважливішими питаннями, що потребують вирішення, є зростаюча потреба в
професійному впровадженні інформаційних технологій та управлінні їх
функціонуванням і відсутність дієвого контролю та стратегії розвитку інформаційних
технологій відповідно до стратегії розвитку судової системи в цілому. Інформаційні
технології та їх впровадження у судах є об’єктом постійної критики, коли йдеться про
ефективність роботи ДСА. У розмові з автором загального звіту про врядування, що
відбулась у 2012 році, керівник управління інформатизації ДСА визнав, що
"відповідальність та підзвітність за всі програми підтримки судових систем у сфері
комп’ютерних та інформаційних технологій, що ними опікувалася ДСА, були передані
ДП ІСС. Директор підприємств виставив ДСА рахунок на мільйони доларів (у
гривневому еквіваленті) за розробку програмного забезпечення для судів, закупівлю
обладнання та послуг у сфері інформаційних технологій за період своєї роботи на
посаді. Ефективність роботи підприємства під його керівництвом можна
охарактеризувати в найкращому випадку як з натяжкою задовільною. Протягом
часу роботи на посаді його систематичну звинувачували у шахрайстві та корупції."8.
Цілком очевидно, що посадовці ДСА виявилися неспроможними виконати належний
аудит діяльності ДП ІСС засобами контролю і моніторингу. До виникнення такої
плачевної ситуації призвело поєднання монополії, обмеженої підзвітності та
незадовільного контролю. У той час як у ДСА комп’ютерними та інформаційними
технологіями опікується п’ять осіб, штат трьох відділів інформатизації
Адміністративного офісу судів США, які обслуговують потреби федеральних судів США,
налічує сотні спеціалістів. Приблизно такою ж є чисельність ІТ спеціалістів і в судовій
системі Нідерландів (див. нижче).
У 2012 році консультант, який аналізував організацію судової адміністрації в Україні,
дав таку рекомендацію: "Рекомендується сформувати нове управління
інформатизації. Це необхідно для підтвердження надзвичайної важливості належно
функціонуючих інформаційних систем та систем управління проходження справ у
судах. Навіть там, де розробка та супровід інформаційних систем здійснюється
сторонніми виконавцями, критично важливо мати компетентних штатних ІТ
спеціалістів, які б могли встановлювати вимоги до нових ІТ систем та
контролювати роботу постачальників і сторонніх виконавців. Для належного
виконання цих завдань ДСА має взяти на роботу додаткових штатних
спеціалістів"9. Судячи з усього, ця рекомендація так і не була врахована повною мірою.
Очевидно, контроль за наданням послуг є недостатньо дієвим, і це стало причиною,
або, як мінімум, зробило уразливим до виникнення корупції ДП "Судові інформаційні
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системи", яке повинне забезпечувати українські суди потрібним їм апаратним і
програмним забезпеченням.
Це відображається на стані інформатизації судів України, як видно зі звіту Європейської
комісії з питань ефективності правосуддя. Далеко не всі суди мають базовий
інструментарій на підтримку роботи суддів та працівників апарату судів. Не у всіх судах
створено інтранет. Статистичні дані використовуються лише на центральному рівні.
Менше половини місцевих судів використовують засоби вимірювання завантаженості.
Програмні засоби бюджетного або фінансового управління відсутні.
Третя проблема полягає у відсутності стратегічного бачення подальшого розвитку
судової системи та ролі інформаційних технологій у її реформуванні. Якщо судова
система України планує застосовувати інформаційні технології для поліпшення
ефективності та дієвості роботи, зміцнення своєї інституційної незалежності та
скорочення масштабів корупції серед суддів, то як вона збирається реалізувати ці
наміри?

4. Що необхідно зробити,
щоб вирішити ці проблеми
Якщо Україна бажає підвищити ефективність та дієвість роботи судової системи,
нинішня ситуація має бути змінена. Якщо судова влада України планує
використовувати інформаційні технології для підвищення ефективності та дієвості
функціонування судової системи, робота має виконуватися на трьох рівнях – ВРП, ДСА
та місцевих судів. Перш за все, найвищий орган судової влади України має сформувати
стратегічне бачення цінностей судової системи та ролі інформаційних технологій у їх
реалізації. Відповідно до рекомендацій у звіті пана Зіммера, таким органом має стати
ВРП. Припускаємо, що саме ВРП і буде таким органом. Але при цьому до роботи має
активно залучатися також і Рада суддів. ДСА та її управління інформатизації можуть
підтримати цей процес й управляти його впровадженням. Необхідне також залучення
суддів. Як приклад можливого виконання цієї роботи наводимо нижче стислий опис
врядування та управління функціонуванням судових інформаційних систем у
Нідерландах.
Автору відомі також і плани щодо реформування системи судів України шляхом
укрупнення. Досвід інших країн Європи (Франції, Нідерландів) свідчить, що суддівський
корпус може підтримати й прийняти на певному етапі лише одну значну реформу. Тому
причини та наслідки реформування мають бути ретельно проаналізовані. Наразі у
Нідерландах оцінюються негативні наслідки укрупнення системи судів.
4.1 Врядування та управління судовими інформаційними системами у
Нідерландах
Стратегічне бачення судової системи Нідерландів сформульовано таким чином:
"Відправлення правосуддя уможливлює наше спільне життя". Відтак, доступ до
правосуддя набуває наразі найвищого пріоритету. Що стосується інформаційних
технологій, дане бачення передбачає, що комунікації у цифровій формі включно з
електронним веденням обліку є запорукою успішного розвитку системи правосуддя.
Судді залучені до розробок інформаційних систем та управління їх функціонуванням
на всіх рівнях.
До 2002 року судами у Нідерландах опікувалося Міністерство юстиції. Серед іншого,
воно відповідало за розробку інформаційних систем для судів. У ті часи це були
переважно системи на основі функціональних інформаційних технологій, які не
впливають на робочі процеси в судах чи організацію системи судочинства у широкому
розумінні. Поступово інформаційні технології еволюціонували у мережеві інформаційні
технології, що дозволяють судам обмінюватися інформацію, а суддям – спільно
працювати над справами та документами. У 2002 році, управління судовою системою
країни перейшло до Судової Ради Нідерландів. В результаті, Нідерланди приєдналися
до загальноєвропейської тенденції передачі судових функцій від виконавчої гілки
влади та посилення інституційної незалежності суддів. Підпорядкування судової
системи виконавчій гілці влади, наполеонівський винахід початку 1800-х років, має
давню традицію у континентальній Європі, тривалість якої вимірюється сторіччями.
Таким чином, йдеться про захід, який не може бути здійснений за одну ніч. Країни
Південної Європи зреклися фашизму: Італія після Другої світової війни, а Іспанія та

Португалія - в 1970-ті роки. У цих країнах ради суддів опікуються питанням кар’єри
суддів, у той час як міністерства юстиції, як і раніше, займаються закупівлею
обладнання ,
підтримкою персоналу та утриманням будівель судів. У
північноєвропейських країнах судами включно з судовими інформаційними системами
управляють незалежні служби адміністрування судів під керівництвом органів судового
врядування. Країни Східної Європи вийшли з колишнього соціалістичного табору. Вони
поєднують складові систем судового врядування країн як Північної, так і Південної
Європи.
У Нідерландах, Судова Рада є органом врядування для всіх судів країни за винятком
Верховного Суду. Політика у сфері ІТ є частиною загальної судової політики, яка
формується Судовою Радою спільно з головами судів та відповідними зацікавленими
особами.
Загальна політика затверджується після зовнішнього оцінювання комісією вищого
рівня, що виконується раз на чотири роки. Цей процес, який є частиною системи
постійного контролю якості, описаний більш детально в Додатку А.
Рада має за штатом чотири постійних члени, двоє з яких є суддями. Один з суддів
виконує функції директора з інформатизації. Рада забезпечує якість правосуддя, для
чого, наприклад, сприяє єдності судових процедур та скороченню тривалості розгляду
справ. Рада надає рекомендації уряду та парламенту з питань законодавства і політики,
що стосуються судів. Робота Ради спирається на результати досліджень. Раз на три роки
Рада веде переговори щодо бюджету з Міністерством юстиції та безпеки. Рада
розподіляє кошти бюджету серед судів, формує щорічні бюджети і складає щорічні
звіти судової системи. Міжнародне співробітництво є важливою частиною діяльності
судової системи Нідерландів. Один з суддів очолює управління політики Ради. У відділі
інформатизації працюють спеціалісти, завдання яких полягає у розробці планів
реалізації політики. Один з його колишніх керівників (в.о. директора з інформатизації),
до роботи в Раді очолював управління інформатизації у національному аеропорту і
національній залізниці. Відділ інформатизації контролює виконання вимог
законодавства у частині інформаційної безпеки та захисту персональних даних.
Національний центр обслуговування судів надає судам підтримку у вирішенні питань
управління, пов’язаних з експлуатацією будівель та інформаційних систем, збиранням
судових зборів та управлінням персоналом. Послуги у сфері інформаційних технологій,
такі як розробка програмного забезпечення та його супровід у судах, надаються IVO
Rechtspraak – окремою (у складі судової системи) організацією, що спеціалізується на
наданні таких послуг судовим органам. У ній працює понад 400 спеціалістів у різних
сферах інформаційних технологій, як-от судові бізнес процеси, бази даних, безпека
даних, національний і місцевий інтранет. Колишній керівник цієї організації раніше
очолював ІТ підрозділи Технічного університету у місті Делфт та Відкритого
університету.
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Залучення суддів та працівників апарату судів до розробки функцій інформаційних
систем та їх супроводу є важливим аспектом управління інформаційними технологіями.
Підрозділи цивільних і адміністративних судів та кримінальних судів у ІТ організації
мають "власника" кожного розробленого для судів програмного продукту (який
відповідає за дієвість роботи його користувачів). Крім того, в організації працює
відряджений представник судової системи, який відповідає за послуги у сфері
інформаційних технологій. Суди призначають своїх працівників, які співпрацюють з ІТ
спеціалістами у впровадженні програмних продуктів. Ради користувачів під
головуванням суддів вирішують, які удосконалення мають бути зроблені у тих
програмних продуктах, до розробки та супроводу яких залучаються судді та працівники
апарату судів (наприклад, внутрішня енциклопедія знань Wiki Juridica, публічна база
даних судових рішень тощо). Звісно, щоб виконувати цю роботу, всі вони мають пройти
навчання з інформаційних технологій та управління проєктами. Уперше таке навчання
було ініційоване Асоціацією суддів Нідерландів у 1993 році. Зацікавлені в опануванні
судових інформаційних систем судді пройшли навчання з управління проєктами та
загальних питань ІТ, завдяки чому вони змогли допомогти краще сформулювати судову
політику у сфері інформаційних технологій, що дало відчутні вигоди Міністерству
юстиції. Наразі судді беруть участь у формуванні та впровадженні ІТ політики на всіх
рівнях судової системи.

5. Управління ІТ у судовій
системі України
Щоб функціонувати дієво, управління ІТ у судовій системі України має відповідати
існуючим міжнародним стандартам управління інформаційними технологіями. Воно
має також враховувати, що судова система є незалежною інституцією, яка надає
населенню України послуги правосуддя у формі судових рішень. Міжнародні стандарти
містять низку корисних настанов, які поділяють електронне врядування на п’ять
окремих сфер, кожна з яких стисло описується нижче.10
5.1 Міжнародні стандарти управління інформаційними технологіями
1. Система управління засобами корпоративних інформаційних систем. Організації
мають впроваджувати системи управління інформаційними технологіями, які завжди
відповідають корпоративному врядуванню та ключовим (внутрішнім і зовнішнім)
чинникам, що зумовлюють стратегічне планування та встановлення коротко- і
довгострокових цілей організації. Застосовно до судової системи це означає
обов’язкову наявність у неї бачення щодо здійснення правосуддя та ролі інформації й
інформаційних технологій у цьому процесі. Стандарт надання послуг у судовій системі
європейських країн визначається статтею 6 Європейської конвенції з прав людини:
Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Судове
рішення проголошується публічно (…) Розробка і впровадження інформаційних систем
має підпорядковуватися стандартам, визначеним статтею 6 та стратегічним баченням,
сформованим на основі її положень Вищою радою правосуддя – вищим органом
суддівського врядування в Україні.
На найвищому рівні функцій організації обов’язки та підзвітність мають бути повністю
визначені, а їх виконання забезпечено по всій організації. Для України це означає, що
ВРП має сформувати бачення і стратегію, а також функції, обов’язки та підзвітність, що з
них випливають. Це вимагає наявності у структурі ВРП підрозділу, який би опікувався
стратегічною політикою і допомагав у формуванні та реалізації стратегічного бачення.
Однією з його функцій буде контроль за ДСА, яка відповідатиме за впровадження
стратегії. Вона візьме на себе ті складові частини ДП ІСС, які необхідні для виконання
даної функції. Після цього ДП ІСС займатиметься супроводом апаратного і програмного
забезпечення.
2. Реалізація вигод. Управління ІТ допомагає організації реалізувати оптимізовані
ділові вигоди через дієве управління інвестиціями, які стали можливими завдяки
застосуванню інформаційних технологій. Нерідко правління чи вище керівництво
організації побоюється, що ініціативи у сфері ІТ не дадуть реальних вигод організації.
Управління ІТ у судовій системі покликане забезпечити своєчасне прийняття
безсторонніх судових рішень. Таке визначення вигод є доволі загальним. Якщо не всі
судді та працівники апарату судів користуються базовими інформаційними
технологіями, як свідчать дані звіту Європейської комісії з питань ефективності
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правосуддя за 2014 рік, впровадження управління інформаційними технологіями у всіх
судах і могло би бути тією вигодою, яку необхідно реалізувати для вдосконалення
прийняття судових рішень.
Запорукою реалізації вигод у професійній організації є забезпечення дієвого управління
портфелем інвестицій у впровадження інформаційних технологій, а також створення і
використання належних показників ефективності та методів звітування. Впровадження
культури, що зосереджується на безперервному вдосконаленні, сприятиме подальшій
реалізації вигод завдяки постійній увазі на підвищення ефективності та дієвості роботи.
3. Оптимізація ризиків. Найважливішою є розробка системи управління ризиками, яка
зможе регулярно й дієво демонструвати користувачам належне врядування.
Даний вимір включає такі важливі складові як планування безперервності діяльності та
забезпечення відповідності вимогам законів та нормативних актів. Що стосується
України, то до цього переліку слід включити також систему активної боротьби з
корупцією.
4. Оптимізація ресурсів. Щоб давати відчутний ефект, застосування інформаційних
технологій вимагає наявності необхідних ресурсів у достатньому обсязі (кадрів,
інформації, інфраструктури, додатків), інакше вони не зможуть задовольняти потреби
організації та забезпечувати виконання завдань, необхідних для досягнення поточних і
майбутніх стратегічних цілей. Це зумовлює необхідність вибору найбільш доречних
методів закупівлі ресурсів та управління ними, моніторингу зовнішніх постачальників,
управляння якістю послуг, управління знаннями, навчання персоналу та підготовки
програм розвитку.
Певна річ, для цього необхідно мати професійних досвідчених працівників,
спроможних використовувати систему управління інформаційними технологіями
відповідно до описаних стандартів. Працівники мають бути кваліфікованими,
досвідченими і добре обізнаними з інформаційними технологіями та робочими
процесами у судах або інших професійних організаціях. Щоб працювати належним
чином, ІТ система судової влади України може мати таку структуру:

Вища рада правосуддя
Управління політики
судової влади
1. Відділ політики у
сфері ІТ

(Інші структурні підрозділи
Ради)

Державна судова адміністрація
2. Відділ стратегії у сфері
ІТ
3. Організація з управління
апаратним і програмним
забезпеченням

Вища рада правосуддя визначає бачення і стратегію, а також функції, обов’язки та
підзвітність, що з них випливають.
Необхідні умови:
(1) Наявність у ВРП структурного підрозділу, що опікується стратегічною політикою. Він
відповідає за підтримку процесу формування Вищою радою правосуддя стратегії у
сфері інформаційних технологій. Його завдання включають управління стратегією,
підготовку бюджету розвитку ІТ, забезпечення відповідності вимогам застосовного
законодавства та управління відносинами із зацікавленими особами. Окремою його
функцією буде нагляд за діяльністю управління інформатизації ДСА.
(2) Управління інформатизації ДСА відповідає за впровадження стратегії та
сформованої на її основі політики. Йому передаються ті функції ДП ІСС, які необхідні
для виконання таких функцій: планування, організація та управління системою
закупівель; підготовка та управління ІТ бюджетом, управління політикою безпеки,
забезпечення координації у мережі. З цих питань, ДСА підзвітна відділу ІТ політики ВРП.
(3) Інша організація може відповідати за централізоване управління апаратним і
програмним забезпеченням з огляду на зростання потреби у скоординованому
управлінні мережею. За умови належної підготовки та обізнаності персоналу, це може
бути ДП ІСС. Підприємство відповідає за забезпечення належної роботи апаратного і
програмного забезпечення і є підзвітним управлінню інформатизації ДСА.
5.2 Міжнародні стандарти вдосконалення діяльності
Перехід від ситуації, яка існує зараз, до системи управління, описаної в цьому звіті, є
серйозним завданням. Він повинен здійснюватися поетапно, та під пильним наглядом.

Визнані стандарти вдосконалення діяльності передбачають виконання низки кроків, що
перелічені нижче.11
Крок 1. Верховна Рада, Вища рада правосуддя і Рада суддів мусять визнати існування
проблеми – неспроможності ДСА дієво впроваджувати інформаційні технології та
скоротити масштаби корупції, а також відсутність стратегії у сфері ІТ, яка б
узгоджувалася із загальним баченням відправлення правосуддя в Україні.
Крок 2. Виконується ретельне оцінювання поточного стану для уточнення існуючих
невирішених питань і недоліків, навіть при тому що й так зрозуміло, що нинішнє
малочисельне управління інформатизації ДСА є неспроможним професійно розробляти
й супроводжувати судові інформаційні системи. Результати такого оцінювання
допоможуть визначити обсяги ініціативи з удосконалення та ключові процеси, які
потребують найбільшої уваги. Одним з них є відносини з ДП ІСС
Крок 3. Як тільки визначено обсяги удосконалень управління інформаційними
технологіями, виконується більш докладний аналіз для визначення існуючих прогалин
та потенційних рішень. У яких посадах існує потреба на рівні формування політики та на
рівні ДСА? Одні рішення можуть давати негайні вигоди, інші – бути складнішими і
потребуватимуть значно більше часу для реалізації. Перевагу слід віддати тим
ініціативам, які легше впровадити, і які ймовірно дадуть більші вигоди.
Крок 4. Розробка практичних рішень. Їх реалізують у рамках визначених проєктів, а їх
доцільність доводять переконливими прикладами з практики. Такі проєкти можуть
включати (для обох органів):
 наймання професійного керівника;
o доцільно також вирішити, чи очолить новий керівник процес добору
персоналу?
 розробка нових посадових інструкцій;
 наймання нових, професійних та компетентних штатних працівників;
 перегляд відносин з ДП ІСС.
Необхідно переглянути ті завдання, що наразі виконує ДП ІСС. Закупівля послуг у сфері
ІКТ повністю має стати зоною відповідальності ДСА, а не ДП. Управління ДСА з питань ІТ
повинне розробити відповідні рамки для цього. Управління існуючою у судах
конфігурацією може здійснюватися ДП ІСС під контролем ДСА. Якщо до штату
управлення інформатизації ДСА необхідно включити спеціалістів певного профілю, які
працюють у ДП ІСС, їх можна перенайняти у відкритий і прозорий спосіб.
Необхідно також мати план впровадження змін. Якщо впровадження змін передбачає
збільшення витрат на заробітну плату, воно має обґрунтовуватися одержанням
довгоочікуваних вигод від впровадження дієвіших інформаційних систем та скорочення
масштабів корупції. Одержання вигод від підвищення ефективності та скорочення
корупції має бути об’єктом моніторингу з використанням набору показників
ефективності та дієвості та методів звітування, описаних на кроці 3. Крім того, план
впровадження змін має визначати, що станеться з існуючими працівниками та
відносинами з ДП ІСС.
Крок 5. Як тільки новий штат працівників буде сформовано, відділ формування
політики починає розробку стратегії розвитку судової системи України, що передбачає
застосування інформаційних технологій для поліпшення доступу до судів, скорочення
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тривалості розгляду справ та зменшення масштабів корупції серед суддів, а також
організацію управління та підтримки цих процесів.
Стратегія ухвалюється Вищою радою правосуддя за погодженням з Радою суддів.
Запроваджується система моніторингу для забезпечення відповідності інформаційних
систем цій стратегії; при цьому відповідність вимірюється, забезпечується, й
підтримується. Для цього формують оптимальний набір показників ефективності та
дієвості та підбирають найбільш підходящі методи звітування, закупівлі ресурсів та
управління ними, моніторингу зовнішніх постачальників, управління якістю послуг,
управління знаннями, навчання працівників та розробки програм розвитку.
В результаті виконання всіх цих завдань, буде сформовано удосконалену систему
управління інформаційними технологіями та систему моніторингу одержання
очікуваних вигод.

6. Висновки та рекомендації
З результатів діагностики стану інформаційних технологій та управління ними у судах
України випливають рекомендації, що наведені нижче. Якщо судова влада України
прагне використати закладений в інформаційні технології потенціал для посилення
незалежності та забезпечення доброчесності у судовій системі та поліпшити
ефективність її функціонування у частині доступу до правосуддя, тривалості розгляду
справ та скорочення масштабів корупції, їй слід врахувати ці рекомендації. Вони
спираються на міжнародні стандарти надання послуг та впровадження удосконалень в
секторі правосуддя.
1.

Верховна рада, Вища рада правосуддя та Рада суддів мають визнати і
погодитися з необхідністю вдосконалення управління інформаційними
технологіями у судовій системі. Верховна рада, Вища рада правосуддя та Рада
суддів мусять визнати неприємний факт – неспроможність ДСА дієво
впроваджувати інформаційні технології та скоротити масштаби корупції.

2.

Управління ІТ має бути якнайшвидше удосконалене зусиллями підрозділу ВРП,
відповідального за формування політики, та управління інформатизації ДСА.
Слід негайно створити у ВРП підрозділ, відповідальний за формування політики,
та підвищити експертний потенціал персоналу управління інформатизації ДСА.
Штат працівників має включати досвідчених експертів у таких сферах як
інформаційні технології, управління судами, закупівлі, безпека, які забезпечать
одержання судовою системою України максимально можливих вигод від
застосування інформаційних технологій.

3.

Зміцненому управлінню інформатизації ДСА слід:

4.



Негайно ініціювати перегляд (перевизначення) відносин між ДСА та ДП ІСС:
перебрати на себе функції закупівель та узгодження стратегії; визначити, які
завдання можуть виконуватися сторонніми виконавцями, відбір яких
здійснюватиметься через відкриту і прозору систему закупівель, та вирішити, хто
виконуватиме функції управління та супроводу локального апаратного і
програмного забезпечення.



Якнайшвидше оцінити наявні у судах інформаційні технології/системи.



Якнайшвидше поширити пряму технічну ІТ підтримку суддів і працівників апарату
на всі суди, якщо це досі не було зроблено. Судді та працівники апарату судів
України повинні мати повний доступ до всіх інформаційних технологій/систем,
необхідних для виконання поставлених перед ними завдань.
Відділ формування політики, як тільки його буде створено, а персонал увійде у
курс справ, має якнайшвидше почати планування розробки стратегії, згідно з
якою інформаційні технології стануть стратегічним інструментарієм підвищення
ефективності та дієвості відправлення правосуддя.
Стратегія ухвалюватиметься ВРП за погодженням з Радою суддів.
На ВРП слід покласти формування бачення і стратегії розвитку судової системи в
Україні, у тому числі бачення ролі інформаційних технологій у наданні судових
послуг.

ДОДАТОК А. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ
НІДЕРЛАНДІВ
Позиція Судової Ради як керівного органу судочинства Нідерландів (за винятком
Верховного суду та верховного адміністративного суду) закріплена у статті 84 Закону
про судоустрій. Її завдання визначені у статті 91:
a. підготовка загального бюджету Ради та судів;
b. розподіл коштів з національного бюджету на суди;
c. підтримка управління судами;
d. нагляд за виконанням судами бюджетів;
e. нагляд за управлінням судами;
f. (...)
2 щодо завдань під пунктами с. та e., Рада приділяє особливу увагу питанням:
a. служби автоматизації та управління інформацією;
b. житла та охорони;
c. якості управління та організації роботи судів;
d. (…);
e. (…).
У 2002 році, Судова Рада розпочала розробку системи якості RechtspraaQ на основі
статті 91 Закону про судоустрій. Ця система якості складається з нормативної бази
(стандарти якості, статути та вимірювальна система судового функціонування) та циклу
контролю якості. Цей цикл, який триває протягом чотирьох років, складається з
наступних компонентів: опитувань користувачів, опитувань оцінки працівників, аудитів,
оцінок посади і має завершальним елементом зовнішню оцінку.
Зовнішня оцінка та національна процедура подання скарг також є частиною
RechtspraaQ. Зовнішню оцінку, або, як її називають в Нідерландах, «відвідування», слід
розглядати як останню ланку в загальній системі забезпечення якості. Відвідування
відіграє окрему роль, і не замінює звичні способи підзвітності (річна звітність, звітність
за чотири місяці). Відвідування відбувається за чотирирічним циклом. Відвідування - це
інструмент формування загальної картини якості роботи організації. Додана вартість
відвідування випливає з досвіду та авторитету членів оцінювального комітету,
зовнішнього погляду та поєднання знань, досвіду та дисциплін у комітеті. Очікується,
що члени оцінювального комітету зможуть достовірно оцінити стан якості діяльності
судової влади на основі документів та обговорень із судами.
За результатами проведеного аналізу, оцінювальний комітет дає рекомендації щодо
вдосконалення як загалом, так і в суді. Система контролю якості в першу чергу
призначена для вдосконалення, але також важливо мати можливість публічно показати
зовнішньому світу, як відбувається оцінка якості роботи судової влади. Відвідування
може зіграти певну роль у підготовці даних про якість роботи судової влади, які можуть
бути оприлюднені широкому загалу. Крім того, відвідування дає поштовх для
внутрішнього вдосконалення судів. Мета такої оцінки подвійна:




Прозорість для суспільства. Описати сучасний стан якості роботи судової
влади у загальнодоступній доповіді.
Сприяти покращенню якості роботи судової влади.

Судова Рада, як приймаюча сторона зовнішньої оцінки, описує теми, які підлягають
аналізу, а також методи роботи та склад комітету з огляду у протоколі.
Наприклад, протокол оцінки 2014 року вказує, як комісія з перегляду повинна
оцінювати, чи покращують суди якість своєї роботи . Основний наголос робиться на
питанні , наскільки суди активно та структурно впроваджують удосконалення і
використовують план циклу вдосконалення «виконуйте, перевіряйте, дійте». Іншими
словами, комітету слід надати відповідь на такі запитання:
• наскільки детально розроблена відповідна політика/регуляторна база
• наскільки ця політика/регуляторна база була реалізована в конкретній
діяльності
• якою мірою зазначена діяльність сприяє вдосконаленню роботи
• якою мірою оцінюється ефективність зазначеної діяльності?
Таким чином, цієї структури дотримуються при аналізі даних судів. Протокол оцінки
також вимагає вивчення питання про те, наскільки доступними для аналізу є
адміністративні та фактичні дані.
Як приклад щодо складу Оцінювального комітету, зовнішніми Оцінювального комітету
у 2018 році були:
• Колишня депутатка парламенту, яка обіймала посаду голови Комітету (поки
не стала мером Амстердама)
• Заступник Національного омбудсмена, колишній мер та сенатор (заступник
голови),
• Професор корпоративного управління в Школі бізнесу та суспільства TIAS при
Тілбурзькому університеті
• Член ради директорів Центрального бюро статистики
• Колишній член Національної спілки студентів
• Президент правління Відкритого університету
• Колишній голова Асоціації адвокатів Нідерландів
• Професор судочинства та судоустрою в Урехтському університеті
• Колишній директор з питань громадського порядку та безпеки міста
Амстердам
• Замінник генерального прокурора в Північних Нідерландах.
У Комітеті також представлена судова влада, а його робота з проведення оцінки
підтримується проектною групою в офісі Ради.

