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ВСТУП
3

Цей аналіз і пропозиції надаються у відповідь на звернення Комітету Верховної
Ради України з питань правової політики (надалі – Комітет) і надсилаються
Програмі реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» Агентства США з
міжнародного розвитку в Україні (надалі – Програма USAID). Комітет висловив
зацікавленість у проведенні незалежного аналізу управлінської структури судової
системи України, відповідних функцій кількох органів, які формують таку структуру,
та щодо того, як цю структуру можна вдосконалити, щоб забезпечити
ефективніший контроль та скеровування здійснення правосуддя та утвердження
верховенства права у розгалуженій системі національних судів України. Цей звіт є
частиною низки звітів з питань формування управлінської структури судової влади,
до підготовки яких Програма USAID залучила двох місцевих експертів із питань
судової системи України та двох міжнародних експертів – один експерт у відставці
із 30-річним досвідом роботи як керівника апарату федерального суду США та 25річним досвідом у ролі радника керівників судової системи у понад 30 країнах.
Інша експерт - у відставці суддя суду першої інстанції Нідерландів зі значним
досвідом та досягненнями у сфері застосування інформаційних технологій у судовій
системі, яка також надавала консультації керівникам судових систем інших країн.
КОРОТКИЙ ОГЛЯД

Аналіз розпочинається з огляду різних органів врядування та інших пов’язаних
організацій, які стоять на чолі судової системи України, із зазначенням конкретних
повноважень та обов’язків кожного відповідно до чинних версій застосовних
українських законів та, коли це доречно, Конституції України. Після цього у звіті
детальніше аналізуються чотири основні органи врядування, кожен із яких має
повноваження і обов’язки, котрі стосуються всієї системи: З’їзд суддів України, Раду
суддів України, Вищу раду правосуддя і Державну судову адміністрацію України, а
також досліджує зв’язки між ними.
У звіті зазначається, що природа взаємовідносин між цими органами є мінливою,
оскільки послідовні версії відповідних законів, зокрема, Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» змінювали коло їх повноважень й відповідальності. Така
мінливість – це результат постійних кампаній із реформування судової системи, які
вживали заходів з метою:
(i) модернізації судової системи, (ii) її захисту від негативного впливу корупції через
поетапні організаційні зміни та часом реструктуризацію управлінської структури й
(iii) проведення очищення судового корпусу в період загально державного процесу
очищення органів влади (люстрації) .1 Наскільки успішними були ці заходи наразі
незрозуміло.
Див., наприклад, Марія Попова і Вінсент Пост, «What is lustration and is it a good idea for Ukraine to adopt it?»
(«Що таке люстрація, і чи це варто Україні її проводити?»), The Washington Post, 9 квітня 2014 року. Попри
відносну давність ця стаття надає корисний історичний аналіз.
1
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Хоч ці зміни і призвели до суттєвого зменшення кількості суддів, досі ще не були
проведені дослідження по визначенню того, скільки із корумпованих суддів були
звільнені з посади, скільки пішли добровільно у відставку або були звільнені з
підстав сумнівної доброчесності. . Між тим, організаційна теорія свідчить про те, що
постійні заходи з очищення організацій із використанням радикальних заходів із
часом часто спричиняють зниження рівня моралі, відданості і заохочення.
У Звіті проаналізовано еволюцію Вищої ради правосуддя, оскільки зміни до чинних
законів із часом розширили її повноваження та обов’язки. Включення додаткових
обов’язків призвело до суттєвої зміни її початкової ролі та функцій, й очевидно це
відбулося у відсутності ретельного аналізу на основі далекоглядної концепції або
бачення того, яку роль в управлінні судовою владою парламент хотів би для цього
органу
Автор паралельно у Звіті подає інформацію про управлінську структуру судів США,
яка ґрунтується на простій моделі, що залишається дієвою без суттєвої
організаційної реструктуризації або реформ вже понад 100 років та якій не
притаманна проблема системної корупції.
Чітка організація та логічний розподіл обов’язків і повноважень може
продемонструвати відносно просту функціональність управлінської структури
судової системи.
У Звіті викладено рекомендації на розгляд вищого керівництва судової системи,
Верховної Ради України та Офісу Президента України.
ОБМЕЖЕННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕННЯ

За нормальних умов експерти приїхали би до Києва та інших міст України для
проведення інтерв’ю та отримання думок багатьох різних посадових осіб,
пов’язаних із цим проектом, у тому числі членів Комітету, З’їзду суддів України,
Ради суддів України, Вищої ради правосуддя і Державної судової адміністрації
України. Проте невчасне втручання глобальної пандемії Covid-19 тимчасово
поклало край міжнародним подорожам, і керівництво Програми USAID вирішило,
що це занадто ризиковано й фізично неможливо подорожувати до України.
Таким чином, робота грунтувалась на онлайн и обговореннях із командою
Програми USAID і ретельним аналізом відповідних документів, включаючи, але не
обмежуючись такими:





Конституція України 1996 року із змінами від 2016 року включно;
Послідовні версії Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зі змінами;
Закон України «Про Вищу раду правосуддя»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності
органів суддівського врядування» і «Пояснювальна записка» Р. Рябошапки;
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 «Україна – Висновок щодо змін до законодавчих актів, які регулюють статус
Верховного Суду та органів суддівського врядування», прийнятий Венеціанською
комісією 6-7 грудня 2019 року;
 Документ під назвою «Концепція щодо пріоритетних дій із подальшого
впровадження судової реформи в Україні» (без дати, підготовлена депутатом ВР);
 «Звернення Пленуму Верховного Суду до Президента України стосовно Закону
України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та
деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування»,
ухвалене Верховною Радою України (без дати); та
 Рада Європи, квітень 2019 року «Оцінка судової реформи в Україні за 20142018 роки та її відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи», Нілс
Енгстад, суддя Хогугаландського апеляційного суду, Тромсе, Норвегія.

Аналіз і пропозиції також спираються на попередні праці автора, у тому числі:
 Маркус Зіммер, «Judicial System Institutional Frameworks: An Overview of the
Interplay between Self-Governance and Independence» («Інституційна структура
судової системи: аналіз взаємозв’язків між самоврядуванням і незалежністю»),
Utah Law Review, № 1, 2011 рік, ст. 121-139; та
 Маркус Зіммер, «The State Judicial Administration of Ukraine: Structural Assessment
and Recommendations» («Державна судова адміністрація України: структурна
оцінка та рекомендації»), Проект USAID «Справедливе правосуддя», Україна, 10
листопада 2012 року.
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I. НИНІШНЯ УПРАВЛІНСЬКА
СТРУКТУРА:
Цей перший розділ аналізує органи, які відповідно до законодавства беруть участь і
розділяють відповідальність щодо управління та адміністрування судовою
системою України, а також їхні відповідні повноваження та обов’язки, визначені
законами України. Опис таких повноважень і обов’язків було дещо змінено для
більшої зрозумілості та у деяких випадках консолідовано. Якщо певне
повноваження характерне для конкретного існуючого органу та має несуттєве
значення для управління і адміністрування судовою владою, то воно не
згадувалося в цьому звіті.
А. З’ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ (частина 2 статті 129 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів»)
1. Обирає і призначає шістьох суддів до Конституційного Суду України (КСУ), до
складу якого входять 18 членів;
2. Обирає і призначає 10 членів із числа суддів до Вищої ради правосуддя
(ВРП), до складу якої входить 21 член;
3. Звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до
органів державної влади/їх посадових осіб;
4. Обирає членів Ради суддів України (РСУ); та
5. Ухвалює рішення, які є обов’язковими для всіх органів суддівського
самоврядування та всіх суддів.
Б. РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ (частина 8 статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» зі змінами)

1.
2.
3.

4.
5.

6.

;
Забезпечує виконання рішень, ухвалених ЗСУ;
Складає графік скликань ЗСУ;
Визначає і впроваджує заходи, розроблені для забезпечення
незалежності судів і суддів та для правового захисту суддів та їхніх
сімей;
Здійснює контроль і організовує діяльність судів у координації із
Державною судовою адміністрацією України (ДСА);
Забезпечує відповідність вимогам законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів в офіційній діяльності суддів, членів ВККС і
посадових осіб ДСА;
Забезпечує реалізацію і дотримання судами відповідних положень
Закону № 2147-VIII щодо внесення змін до Цивільного процесуального
7

7.

кодексу України, Господарського процесуального кодексу України,
Кодексу адміністративного судочинства України та інших законів; та
Рішення РСУ, ухвалені в межах повноважень, визначених Законом
України «Про судоустрій і статус суддів», є обов’язковими для всіх
органів суддівського самоврядування.

В. ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ (частина 1 статті 3 Закону України «Про Вищу раду
правосуддя»)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Вносить Президенту подання про призначення судді на посаду;
Визначає порушення суддею чи прокурором вимог щодо
несумісності;
Забезпечує здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів та
утворює органи для розгляду скарг щодо дисциплінарної
відповідальності суддів;
Розглядає скарги на рішення відповідальних органів про притягнення
судді чи прокурора до дисциплінарної відповідальності;
Ухвалює рішення про звільнення судді з посади;
Надає згоду на затримання судді або утримання його під вартою чи
арештом;
Ухвалює рішення про тимчасове відсторонення суддів від здійснення
правосуддя;
Вживає заходів щодо забезпечення авторитету правосуддя та
незалежності суддів;
Ухвалює рішення про тимчасове або постійне переведення судді з
одного суду до іншого;
Ухвалює рішення про припинення відставки судді;
Погоджує кількість суддів у суді;
Затверджує
а.
Положення про Єдину судову інформаційну систему;
б.
Положення про ДСА та типове положення про її територіальне
управління;
в.
Положення про Службу судової охорони;
г.
Положення про проведення конкурсів для призначення на
посади державних службовців у судах, органах та установах
системи правосуддя;
ґ.
Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної
служби в системі правосуддя; та
д.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових
рішень.
Погоджує Типове положення про апарат суду і Положення про
порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;

8

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Надає обовязкові до розгляду консультативні висновки щодо
законопроектів з питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів,
судоустрою і статусу суддів; узагальнює пропозиції судів, органів та
установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу
та функціонування, судоустрою і статусу суддів;
Здійснює функції головного розпорядника коштів Державного
бюджету України щодо свого бюджету; бере участь у визначенні
видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та
установ системи правосуддя;
За поданням ДСА затверджує нормативи кадрового, фінансового,
матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;
Погоджує в установленому порядку передачу або перерозподіл
бюджетних коштів між судами, крім Верховного Суду України (ВСУ);
Призначає на посаду та звільняє з посади Голову ДСА та його
заступників; та
За поданням Голови ДСА визначає граничну чисельність працівників
ДСА та її територіальних управлінь.
Призначає та звільняє з посад членів Вищої кваліфікаційної Комісії
суддів
Приймає рішення про звільнення членів ВРП

Г. ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ (частина 1 статті 152 Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» зі змінами) в межах визначених законом
повноважень:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та
Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про
Державний бюджет України на відповідний рік;
Забезпечує належні умови діяльності всіх судів, ВККС, Національної
школи суддів України (НШСУ) та органів суддівського
самоврядування;
Вивчає практику організації, адміністрування і функціонування судів;
розробляє і вносить пропозиції щодо вдосконалення;
Здійснює моніторинг кадрових вимог і процесів у судах; проводить
постійний аналіз робочого навантаження, прогнозує потребу у
спеціалістах і подає запити на їх найм, відбір і підготовку;
Надає ресурси для аналізу потреб персоналу суду у навчанні і
програми, які реагують на них у межах системи підвищення
кваліфікації;
Запроваджує системні процеси щодо генерування, управління і
архівування судової статистики і діловодства;
Формує річні бюджеті потреби судової системи і готує річний
бюджетний запит для судової влади;
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Надає технічне забезпечення і автоматизоване програмне
забезпечення для використання у всіх судах та органах судової гілки
влади, у тому числі проводить аналіз потреб, здійснює розробку
системи, пілотне тестування, впровадження і обслуговування;
забезпечує суди необхідними можливостями для електронного
фіксування судового процесу у межах наданого фінансування;
Впроваджує технологію електронного суду для отримання
електронних документів від учасників справ та обміну ними між
судами та іншими державними органами і установами;
Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та
Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та
службових
осіб;
забезпечує
функціонування
системи
відеоконференц-зв’язку для проведення засідання суду в режимі
відеоконференції;
Взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших
держав, із метою вдосконалення ефективності функціонування і
організаційного забезпечення діяльності судів України;
Розробляє та затверджує за погодженням із ВРП Типове положення
про апарат суду;
Організовує та оптимізує діяльність Служби судових розпорядників;
Контролює діяльність Служби судової охорони;
Затверджує Положення про бібліотеку суду; та
Здійснює управління та проводить інвентаризацію всіх об’єктів
державної власності, що належать до сфери управління ДСА.

Д. ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ (частина 1 статті 93 Закону

України «Про судоустрій і статус суддів»)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Веде облік про кількість заповнених і вакантних посад суддів у судах;
Проводить добір і обирає для призначення кандидатів на посаду
судді; проводить щодо них перевірку та кваліфікаційне оцінювання;
Вносить до ВРП рекомендації про призначення кваліфікованих
кандидатів на посаду судді;
Вносить рекомендації про переведення судді до іншого суду, крім
переведення як дисциплінарної санкції;
Визначає потреби у державному замовленні на професійну
підготовку кандидатів на посаду судді у Національній школі суддів
України;
Затверджує всі елементи вимог до заявки та процеси аналізу для
кандидатів на посаду судді; здійснює підготовку, призначення,
моніторинг проведення кваліфікаційного іспиту, оцінювання його
результатів; процедуру початкової підготовки кандидатів на посаду
судді; затверджує положення про конкурс на вакантні посади судді;
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7.
8.

затверджує порядок формування і ведення суддівського досьє; та
адмініструє інші порядки відповідно до своїх функцій;
Проводить оцінку кваліфікації кандидатів на посаду судді; та
Бере участь у міжнародному співробітництві, у тому числі встановлює
зв’язки з іноземними установами, організаціями і проектами
міжнародної технічної допомоги; виступає бенефіціаром та
реципієнтом міжнародної технічної допомоги; виступає головним
розпорядником допомоги від іноземних держав, банків і
міжнародних фінансових організацій.

Е. ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (частина 2 статті 46 Закону України «Про

судоустрій і статус суддів»)
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Обирає на посади і звільняє з посад Голову ВСУ і його заступника;
Обирає з числа суддів ВСУ за поданням Голови ВСУ та звільняє з
посади Секретаря ВСУ;
Надає висновки щодо законопроектів, які стосуються судової
системи, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та
інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою;
Ухвалює рішення про звернення до Конституційного Суду України з
питань конституційності законів та інших законодавчих актів, а також
щодо офіційного тлумачення Конституції України;
Надає висновки про наявність чи відсутність у діях Президента ознак
державної зради або іншого злочину;
За зверненням Верховної Ради України (ВР) вносить письмове
подання про неспроможність виконання Президентом своїх
повноважень за станом здоров’я;
Затверджує Положення про Науково-консультативну раду при
Верховному Суді України (ВСУ) та її склад;
Затверджує щорічний бюджетний запит ВСУ;
Із метою забезпечення однакового застосування законів України під
час вирішення окремих категорій справ узагальнює практику
застосування матеріального і процесуального законів, систематизує і
забезпечує оприлюднення правових позицій ВСУ з посиланням на
судові рішення, в яких вони були сформульовані; та
За результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової
практики надає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань
застосування законодавства під час вирішення судових справ.
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ІІ. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ
СТРУКТУРИ
Цей розділ зосереджує увагу на чотирьох основних компонентах управлінської
структури судової системи – ЗСУ, РСУ, ВРП і ДСА. Його мета полягає у
проведенні аналізу їхніх чинних обов’язків та того, якою мірою мінливий
контекст останніх років, а також нові обов’язки, які було додано, та нинішні
обов’язки, які було перерозподілено між ними трьома, змінили традиційні ролі
цих органів.
А. З’ЇЗД СУДДІВ УКРАЇНИ (ЗСУ) ТА РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ (РСУ): РСУ
обирається З’їздом Суддів терміном на 2 роки . Її основна функція при
створенні полягала у виконанні ролі виконавчого органу у період між
з’їздами із високим рівнем відповідальності за впровадження і здійснення
моніторингу за виконанням рішень ЗСУ та за визначення скликань ЗСУ. До її
складу входять 32 члени-судді зі всіх рівнів та категорій судів України. Її
повноваження та обов’язки охоплюють ряд послуг і видів діяльності, які
реалізуються та надаються всіма рівнями судів, та її представницьке
членство, яке поширюється на всі рівні судів по всій країні, є дійсно
демократичною вибіркою. Не існує іншого органу врядування,
представницьке членство якого б проникало настільки глибоко у всі рівні
розгалуженої судової системи України задля включення всіх суддів. Така
перевага щодо представництва посилюється обов’язком РСУ виконувати
рішення ЗСУ, який також пов’язаний із демократичною вибіркою на основі
системного представництва нижчих рівнів.
Численні судові системи світу мають еквівалент суддівської ради в основі
своєї управлінської структури судової влади з обов’язком і повноваженнями
виконавчого рівня, подібно до РСУ. У 1980-х і 1990-х роках було модно,
особливо в молодих демократіях Центральної і Східної Європи, які
виривалися з-під гніту Радянського Союзу та проголошували свою
незалежність, включати до складу таких рад членів, які не були суддями,
зокрема, міністрів юстиції, вчених-правників, посадовців законодавчої гілки
та інших. Така тенденція пішла на спад у 2000-х роках, коли керівники
судової гілки в уряді стали впевненішими у собі та почали наполягати на
праві та зобов’язанні відділитися та позиціонувати свою незалежність від
двох політичних гілок влади в уряді – виконавчої/міністерської та
законодавчої.
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Популярний механізм, який використовувався багатьма судовими
системами тієї епохи, полягав у створенні міжурядової наглядової ради, якій
надавалося конкретне повноваження конституцією або певними законами,
розробленими в рамках конституційних положень щодо повноважень такої
ради. Склад та делеговані повноваження таких рад варіювалися в різних
країнах, так само як і їх відносна ефективність. Коли членство отримували
впливові представники виконавчої/міністерської та законодавчої гілок влади
не з числа суддів, відданість самоврядуванню та інституційній незалежності
судової системи пропорційно слабшала . Така відданість посилювалася при
збільшенні представництва суддівського корпусу та зміни голови ради,
наприклад, з міністра юстиції на голову касаційного суду. Включення до
складу суддівських рад членів, які не були суддями, завжди здавалося
автору іронічним, оскільки органи управління інших гілок влади ніколи не
допускали чужинців до складу своїх найвищих рад. Управлінські структури
виконавчого рівня, такі як кабінет міністрів, та управлінські структури
законодавчої гілки, такі як парламентський виконавчий керівний комітет,
ніколи не дозволяли керівникам судової системи – чи то суддям, чи то ще
комусь – бути своїми членами з правом голосу.2
Часто включення членів, які не є суддями, до суддівських рад
виправдовувалося поширеною думкою, що керівники судової системи були
організаційно некомпетентними і схильними до корупції, тому відповідно
виникала потреба в нагляді з боку міністерств або парламенту, і це
незважаючи на історію корупції в державному секторі, що підтверджує, що
корупція виникає та існує набагато частіше в політичних, ніж у суддівських
колах влади і в уряді.
Як буде зазначено детальніше далі у цьому звіті, у цілях максимізації
суддівського самоврядування та інституційної незалежності судів ідеальною
моделлю є модель, яка існує в Україні, - це РСУ, що складається лише із
представників судової влади. І справді, українській моделі лише бракує
таких компонентів управління судовою системою як (i) децентралізація
елементів повноважень та обов’язків врядування до регіонального рівня,
прив’язана до обласних апеляційних судів, задля уможливлення кращого
географічного представництва та участі в процесі ухвалення рішень та (ii)
включення помірної кількості керівників та адміністраторів вищого рівня
судової системи, які можуть надавати інформацію під час обговорень ради з
огляду на свій досвід взаємодії та надання допомоги клієнтам судів.
На відміну від суддів, чиє пересування обмежується переважно особистим
кабінетом та залами судових засідань, керівники та адміністратори судів
У цьому контексті варто зазначити, що частина 3 статті 131 оригінальної версії Конституції 1996 року
передбачала, що «До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України,
Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України». Натомість, стаття 131 чинної версії Конституції
України 1996 року зі змінами визначає лише одного члена, який входить до складу ВРП за посадою – Голову
Верховного Суду. Радісно бачити, що наразі членство за посадою включає лише суддівський корпус.
2
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постійно взаємодіють із різноманітним персоналом судової системи,
прокурорами та адвокатами, а також представниками громадськості.
Зазвичай вони більш обізнані та краще розуміють проблеми і питання, з
якими стикаються звичайні громадяни, коли заходять до будівлі суду в
пошуках судового захисту.
Досвід посадових осіб з-поза системи щодо управління та скеровування
бюрократичних апаратів може забезпечити, що новоутворені ради
функціонують ефективніше; що відповідність загально урядовим політикам,
положенням і процедурам є більшою ; та, що допускається менше
стратегічних промахів. Такий аргумент є логічним попри те, що автор ніколи
не бачив переконливих даних на підтримку цього твердження. Членство
осіб з-поза системи у таких радах має бути короткочасним, з огляду на
спеціалізовані експертні знання та посаду, а не постійним, якщо кінцева
мета уряду – це створення судової системи, яка сама собою керує і є
інституційно незалежною.
У статті 124 Конституції України визначено, що «Правосуддя в Україні
здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також
привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не
допускаються». Цей принцип повторено й у статті 1 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів»: «Судова влада в Україні відповідно до
конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та
безсторонніми судами, утвореними законом. Судову владу реалізовують
судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення
правосуддя у рамках відповідних судових процедур». Додатково до статті
131-1 Конституції стаття 6 цього закону проголошує, що : «Для вирішення
питань внутрішньої діяльності судів відповідно до цього Закону діє
суддівське самоврядування».
Відповідно до закону, черговий з’їзд ЗСУ скликається один раз на два роки.
Між тим, з огляду на швидкий темп реалізації ініціатив по реформуванню
судової системи дворічний розрив між засіданнями виглядає задовгим ,
його делегати могли своєчасно та ефективно відслідковувати й реагувати на
події. Така періодичність у проведенні з’їздів суттєво збільшує навантаження
на РСУ .
РЕКОМЕНДАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІСТЬ –

І хоча час від часу Рада суддів скликає позачергові
з’їзди
доцільно
в
органах
суддівського

НЕВІДКЛАДНО

самоврядування обговорити можливості внесення
змін до статті 130 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів» із метою збільшення частоти
проведення регулярних з’їздів ЗСУ до, як мінімум,
одного разу на рік. Інакше роль з’їзду та його функцій
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буде послаблюватися та поставить під сумнів його
доцільність та авторитет.

Б.

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

Вища рада правосуддя (ВРП), в першій редакції Конституції України (1996)
цей орган називався Вища Рада юстиції , була утворена у межах самих
ранніх зусиль Верховної Ради запровадити Концепцію судової реформи на
початку 1992 року. Україна проголосила свою незалежність від Радянського
Союзу, який розпався, 24 серпня 1991 року, і новий уряд прагнув
трансформувати неефективну судову систему, побудовану на основі
архаїчної радянської моделі, яка переважно контролювалася прокурорами і
партійними бюрократами, і перетворити її на незалежну гілку влади, яка б
ґрунтувалася на демократичних принципах. Ключовий елемент такої
трансформації передбачав розробку нових процесів відбору суддів і
прокурорів на основі заслуг, компетентності та незалежності, а не
корумпованого підпорядкування державі і партійним посадовцям.
Так само важливо було розробити засоби здійснення моніторингу за
поведінкою суддів і накладення дисциплінарних санкцій у випадках, коли
судді та прокурори поводилися неетично та/або вчиняли правопорушення.
Водночас новий уряд намагався впроваджувати інші реформи.
Розформовування існуючої системи, службові посади якої переважно
займали чиновники-формалісти та партійні лоялісти, котрі прагнули
зберегти минуле, призвело до затягнення процесу, кульмінацією якого
чотири роки потому стало прийняття Конституції України 1996 року. Нова
Конституція передбачала створення Вищої ради юстиції, основні обов’язки
якої включали такі:
 Внесення подання про призначення суддів на посади або про
звільнення їх із посад;
 Визначення того, чи судді та прокурори, який звинувачують у
порушенні службової присяги, дійсно її порушили;
 Здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів
Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та
визначення відповідного покарання, та
 Розгляд апеляційних скарг суддів апеляційних та місцевих судів, а
також прокурорів, яких звинувачують та визнали винними в
порушенні службової присяги.
До складу ВРЮ входили 20 членів, які обиралися зацікавленими
організаціями в сфері юстиції, серед них й три члени, які входили за
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посадою: Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції та Генеральний
прокурор.
Змінами 2016 року до Конституції України склад ВРП реорганізовано,
Міністра юстиції та Генерального прокурора виведено, до 10 збільшено
кількість суддів від З’їзду суддів.
Змінилося і коло а повноважень. Нова ВРП й далі проводить аналіз
рекомендованих ВККС кандидатів на посади суддів в усіх судах України й
кращих з них рекомендує для призначення Президентові України.3
ВРП має повноваження розглядати скарги на порушення норм професійної і
етичної поведінки українськими суддями всіх рівнів судів . Якщо в результаті
офіційного розгляду буде визначено, що таке порушення дійсно мало місце,
то ВРП має право накласти відповідні дисциплінарні санкції, а також за
поданням прокурора відсторонити суддю від посади на певний термін
проведення досудового розслідування й погодити застосування запобіжних
заходів у випадку підозри у скоєнні серйозних та/або тяжких кримінальних
правопорушень.
З урахуванням змісту конституційних змін Верховна Рада ухвалила і
Президент Порошенко підписав 21 грудня 2016 року новий Закон України
«Про Вищу раду правосуддя». Слід зауважити, що конституційні поправки та
новий закон суттєво розширивши сферу повноважень , тим самим й
ускладнили діяльність і адміністрування ВРП.
У своїй початковій версії ролі та функції ВРЮ були послідовними та
інтегрованими з точки зору організаційного розвитку і місії органу;
її увага зосереджувалася на доборі і управлінні корпусом суддів . Цим
законом додано основні нові та незнайомі виміри до організаційної
структури та місії органу, а саме:
Приклад A:

3

Стаття 128 Розділу 8 Конституції України
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Затверджує положення про (i) Єдину судову інформаційну
систему, (ii) Державну судову адміністрацію України; (iii)
територіальні управління ДСА; (iv) Службу судової охорони; (v)
конкурсний відбір кандидатів для призначення на посади
державних службовців у судах, органах та установах системи
правосуддя; (vi) Комісію з питань вищого корпусу державної
служби в системі правосуддя; порядок ведення Єдиного
державного реєстру судових рішень. Затверджує Типове
положення про апарат суду та Положення про порядок
створення та діяльності служби судових розпорядників.
Ці функції аналізу та погодження/затвердження зазвичай мали би
виконуватися юридичним департаментом міністерства або судової системи.
Юридичний департамент, як правило, звітує перед виконавчим директором,
особою, яка відповідає загалом за управління та адміністративне
забезпечення судової системи. В інших правових системах такий виконавчий
директор звітує перед та тісно співпрацює з головним суддею судової
системи, який виконує функції як головного юриста судової системи, так і її
генерального директора.
Делегування цих функцій аналізу та погодження/затвердження ВРП, чия
основна функція полягає в управлінні різноманітними аспектами відбору
суддів, призначення та дисциплінарних процесів, є цікавим кроком, оскільки
відсутні очевидні функціональні зв’язки між цими новими функціями та
існуючими функціями ВПР.4
В результаті , виконання цих нових обов’язків передбачало створення, найм
кадрів та навчання нової частини професійних юридичних фахівців та
інтегрування цієї нової частини в існуючу організаційну структуру ВРП.5 Такі
фахівці мають бути кваліфікованими та мати достатню компетентність, щоб
ретельно вивчати зміст нормативно-правових актів, що стосуються функцій
та діяльності різноманітних організацій, які або є частиною, або офіційно
взаємодіють з органами, що є частиною судової системи. Ймовірно, такі
обов’язки також включатимуть пропонування редакцій, поправок або інших
змін до нормативно-правових актів із метою точнішого відображення
офіційних політик та практик судової системи. Інтегрування нових та
непов’язаних функцій до існуючої організаційної структури ВРП може
спричинити труднощі за умови відсутності зв’язків.

Це також викликає запитання щодо того, (i) який організаційний компонент управлінської структури
судової системи раніше виконував ці функції аналізу та погодження/затвердження та (ii) чому їх передали
ВРП.
5 Це припускає, що нові обов’язки передбачають більше, ніж просто формальне проставлення печаток на
нормативно-правових актах, поданих на затвердження.
4

17

Незрозуміло, чи ухвалюючи закон про ВРП Парламенту було відомо про
існуюче Управління правового забезпечення ДСА, яке відповідає за і виконує
численні функції такого роду, які зазвичай закріплюються за юридичним
департаментом. Станом на листопад 2012 року в головному офісі
Управління правового забезпечення ДСА працювало 17 професійних
юристів. На той час управління було поділене на чотири підрозділи та
виконувало різноманітні юридичні обов’язки, які включали роботу із
зовнішніми організаціями, у тому числі компонентами національного уряду
та Верховної Ради.6
.
Приклад Б:
Здійснює функції головного розпорядника коштів Державного
бюджету України; бере участь у визначенні видатків
Державного бюджету України на адміністрування і
діяльність судів, органів та установ системи правосуддя. За
поданням
ДСА
затверджує
нормативи
кадрового,
фінансового,
матеріально-технічного
та
іншого
забезпечення судів. Погоджує в установленому порядку
перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім
Верховного Суду.
У цьому випадку, знову ж таки, ВРП раптом отримала завдання, яке
стосується абсолютно нового виміру системних обов’язків, що вимагає
нових категорій спеціалізованих фінансових, бюджетних і бухгалтерських
експертних знань і досвіду, котрі знаходяться поза межами завдань і
функцій, для виконання яких її було створено від самого початку.
При виконанні цієї функції керівництво і персонал ВРП мають ознайомитися
із низкою завдань і функцій, які виконувалися всіма судами та пов'язаними
установами суддівського врядування та іншими органами; із тим, які витрати
пов’язані з виконанням таких завдань і функцій, нормативами кадрового
забезпечення судів і установ та їх обґрунтуванням; капітальними і
некапітальними
видатками,
включаючи
будівництво,
утримання,
реставрування і ремонт установ; та все більшою залежністю від
різноманітного ІТ-обладнання і програмного забезпечення. До того ж, цей
новий вимір не може бути функціонально інтегрованим до будь-якого з
існуючих організаційних компонентів ВРП або в новий компонент,
зазначений вище в 1. Щонайменше має бути створена ще одна структура з
Зіммер, Маркус, The State Judicial Administration of Ukraine: Structural Assessment and Recommendations, («Державна
судова адміністрація України: структурна оцінка та рекомендації»), м. Київ: Проект USAID «Справедливе
правосуддя», Контракт № AID-121-C-11-00002, 10 листопада 2012 року, ст. 14-15.
6
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фахівців із досвідом роботи в державному секторі, зокрема, у сфері
фінансів, бюджету, бухгалтерського обліку, аналізу робочого навантаження
та кадрового забезпечення, що передбачає найм, кадрове забезпечення та
навчання нового персоналу та що ще більше ускладнює і диверсифікує
організаційну структуру ВРП.
Як зазначалося вже вище, ця функція існує та успішно виконується
досвідченими фахівцями в офісі ДСА.
Є також й інші приклади. У своєму Підсумковому звіті, підготовленому в
межах цього ж проекту щодо структури управління, українські консультанти
Володимир Куценко та Анатолій Мірошниченко згадують щонайменше два
додаткові випадки, коли у ВРП мають бути створені нові організаційні
підрозділи: один із яких (i) буде спеціально опікуватися оперативними
питаннями запровадження (а після запровадження – удосконалення) ЄСІТС
(ст. 10), та інший, який (ii) «відповідав би за аналітичну роботу та стратегічне
планування, пов’язане з функціонуванням судової системи» (ст. 10).
В.

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ:

ДСА України була створена в 2002 році у межах реагування на потребу в
органі, який надавав би адміністративну підтримку і здійснював би контроль
та управління в пострадянській судовій системі України. До цього такі
функції виконував Департамент адміністрування судів у Міністерстві юстиції
. Спершу ДСА була у змішаному підпорядкуванні - Кабінету Міністрів України
і З’їзду суддів. Законом 2010 року цей статус змінено і включено її до судової
системи. Функціонально ДСА забезпечує і здійснює моніторинг ефективного
адміністрування розгалуженої системи судів країни. Попри те, що в назві
формально відсутнє слово «міністерство», ДСА виконує міністерські
повноваження для реагування на важливі потреби судової системи і для
підтримки переходу судів від стану інструментів держави радянської епохи
до незалежних судів.
Таким чином ДСА мало виконувати функції, еквівалентні міністерству для
судів.
Центральний офіс нової ДСА розташований в Києві, але до її складу входить
27 територіальних управлінь, по одному в кожній із 24 областей України,
Автономній Республіці Крим та містах Київ і Севастополь. Центральний офіс
ДСА взяв на себе ключову роль із розробки і впровадження нових
положень, які запроваджують новий національний режим адміністративних
практик і процедур, перш за все, для понад до недавнього часу 600 судів
першої інстанції загальної юрисдикції, що функціонують в Україні.
Звільненими від її більш пильного контролю були господарські суди та
проміжні апеляційні суди, котрі продовжували переважно самостійно
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керувати своєю адміністративною діяльністю, у тому числі бюджетні
питання і фінансове управління.
Коли в 2006 році було створено новий рівень адміністративних судів першої
інстанції та апеляційних судів, їм надали той самий рівень самоуправління,
що і господарським судам.
Обов’язки ДСАЦО включають підготовку консолідованого бюджету для всіх
судів судової системи та проведення цього бюджету через різноманітні
етапи перегляду Міністерством фінансів України, Кабінетом Міністрів
України та ВР. Попри те, що представники органів суддівського врядування,
таких ЗСУ та РСУ, виконують свої ролі, ДСА виступає основним бюджетним
агентом судової системи та контактною особою для зв’язків із Кабінетом
Міністрів України та ВР.
У порівняльній перспективі делегування функцій на вирішення основних
бюджетних питань для судової системи міністерству юстиції було донедавна
поширеною практикою серед урядів Континентальної Європи та інших
частин світу. Делегування такої функції ДСА в Україні, що знаходиться за
межами сфери впливу міністерства юстиції та під контролем Кабінету
Міністрів України, було винятковим випадком і відображало поступове
усвідомлення урядом судової системи як незалежної гілки влади набагато
раніше, ніж це відбулося у багатьох сусідніх країнах Європи та Азії.
До 2010 року судова система стабілізувалася і стала зрілою.
2 липня 2010 року Президент України підписав Закон України № 2453-VI «Про
судоустрій і статус суддів», який по суті (i) передав нагляд і контроль за ДСА
від Кабінету Міністрів України З’їзду суддів України та (ii) перемістив ДСА та
її територіальні управління як юридичних осіб від уряду до судової гілки
влади. Закон поновив роль ДСА як основного розпорядника бюджетних
коштів та контактної особи з боку судової системи під час переговорів із
Кабінетом Міністрів України та ВР.
Такий перехід став суттєвою перемогою для судової влади, зміцнивши її
інституційну незалежність. Проте це також призвело до втрати ДСА свого
міністерського статусу та відповідних повноважень, пов’язаних із таким
статусом. До того ж, перехід стався на пікові глобальної економічної кризи, і
з огляду на невтішні економічні прогнози та стрімке зменшення доходів
уряду стали необхідними досить суттєві скорочення кількості персоналу
ДСА, через що працівники, які лишилися, були пригніченими і отримали
додаткові повноваження. 2 жовтня 2010 року РСУ затвердила Положення №
12 «Про Державну судову адміністрацію України», яке визначало роль і
функції ДСА. Контроль і нагляд за повсякденною діяльністю ДСА належали
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Раді суддів України. 5 квітня 2011 року ДСА затвердила Наказ № 82 «Про
затвердження Положення про територіальні управління Державної судової
адміністрації України», який визначав ролі і функції територіальних
управлінь ДСА.
У 2012 році ДСА відзначала свою 10-ту річницю, і керівництво ДСА
звернулося по допомогу до USAID щодо направлення міжнародного
консультанта із питань управління і адміністрування судової системи для
проведення структурної оцінки та надання рекомендацій.7 Оцінка
передбачала проведення інтерв’ю з керівництвом ДСА, головами
департаментів/їх заступниками, старшими керівниками територіальних
управлінь, Першим заступником і Головою ВСУ та головами кількох
окружних судів. Хоча консультант запропонував кілька рекомендацій щодо
внутрішньої реорганізації кількох департаментів, його загальне
занепокоєння стосувалося погіршення фінансового стану органу після його
переходу від установи з міністерським статусом під керівництвом Кабінету
Міністрів України до органу суддівського врядування в 2010 році. Уривок
нижче відображає виклики, з якими зіткнулося керівництво ДСА в 2012 році.
Загалом, перехід від виконавчої до судової гілки влади був тяжким.
Заступник голови ДСА України зазначив, що впродовж останніх двох
років у центральному апараті ДСА плинність кадрів становила 6070%. Деяких працівників звільнили за неналежне виконання
обов’язків. Інші перейшли на посади в новостворених вищих судах.
Плинність кадрів у деяких управліннях ДСА сягала 90%. Така втрата
досвідчених працівників ДСА та їх заміна новим недосвідченим
персоналом породила проблему, оскільки начальники управлінь
повинні були набирати і навчати нових працівників.8

Управлінська структура судової гілки до ухвалення версії Закону України
«Про судоустрій і статус суддів» 2016 року зі змінами забезпечувала
зрозумілу і організаційно функціональну командну вертикаль на папері. ДСА
відповідала за управління всіма фінансовими, бухгалтерськими і
бюджетними функціями судової системи та за орієнтування в щорічному
бюджеті судової системи після погодження Радою і З’їздом суддів України,
через Міністерство фінансів України, Кабінет Міністрів України та ВР.
До того ж, керівники ДСА були безпосередньо підзвітними РСУ, основному
органу суддівського врядування. Організаційна структура ДСА охоплювала
всі важливі сфери , пов’язані з наданням адміністративної підтримки та
послуг розгалуженій судовій системі України. Вона звітувалася перед РСУ,
Див. Зіммер, The State Judicial Administration of Ukraine: Structural Assessment and Recommendations
(«Державна судова адміністрація України: структурна оцінка та рекомендації»).
8 Ibid., ст. 8.
7
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виконавчою наглядовою радою судової системи, яка в свою чергу
звітувалася перед ЗСУ.
Це не означає, що загалом діяльність ДСА була бездоганною. Серйозні
виклики спіткали орган, чому сприяло кілька факторів. Найбільш важливими
були слабке керівництво та хронічна нестача ресурсів, необхідних для
виконання її місії, прописаної в законі. Інші проблемні питання включали:
1. Передачу Державному підприємству «Інформаційні судові системи»
фактично всієї відповідальності у відсутності ефективної підзвітності за
розробку і впровадження комплексної стратегії розгортання
інформаційних технологій у судах;
2. Нехтування контролем та рішучими діями на подолання невідворотного
виникнення корупції в державному секторі;
3. Ігнорування потреби розробити, повідомити і реалізувати динамічне,
зорієнтоване на послуги стратегічне бачення для посадових осіб і
персоналу ДСА та для українських судів;
4. Прийняття очевидної посередності та затримок із наданням ІТ-послуг,
обладнання та функціональних застосунків і програмного забезпечення
для судів, таким чином негативно впливаючи на їхню здатність
відправляти правосуддя;
5. Відсутність запровадження системної політики, яка б заохочувала
посадових осіб і персонал ДСА та судів робити більше за наявності
меншої кількості ресурсів, впроваджувати інновації на рівні місцевих
судів, заохочувати постійне національне змагання між судами щодо
розробки нових і ефективніших практик і процедур; та
6. Відсутність наполегливих спроб запроваджувати політики та ініціативи
для покращення винагород, компенсації та умов працевлаштування для
адміністративно-технічного персоналу ДСА і судів.
Г.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Реформа судової системи в Україні досягла найбільшого піку протягом
останніх п’яти років. Кампанії та ініціативи реформування похитнули
фундамент судової влади України. Більшість із них породжені зусиллями,
спрямованими на викорінення широко розповсюдженої корупції в судовій
системі. У ході реалізації таких зусиль Адміністрація Президента України та
ВР покладалися на рекомендації та допомогу іноземних урядів, зокрема,
установ і організацій зі зв’язками із ЄС та США. Усе частіше їхня підтримка і
допомога залежать від реалізації українським урядом і ВР конкретних
реформ судової системи зі структурними захисними заходами,
спрямованими на мінімізацію або викорінення корупції.
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Такі реформи включали масштабні організаційні зміни, у тому числі
люстрацію, в управлінні та адмініструванні судової системи. Це передбачає
суттєве збільшення кількості заходів, впроваджених із метою максимізації
підзвітності та компетентності суддів, внаслідок чого багато суддів зі всіх
рівнів судової системи звільнилися у відставку або були усунені з посад ВРП.
Закони передбачили включення експертів міжнародних організацій та НУО
як членів до Громадської Ради доброчесності та Громадської Ради
міжнародних експертів, а нещодавно і Конкурсної комісії для проведення
конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів
України та нової Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.
Включення міжнародних експертів до цих конкурсних комісій і комісій з
питань етики обумовлене сумнівом щодо доброчесності як членів минулого
складу ВККС, так і нинішнього складу ВРП. Це, поза сумнівом, наражає на
ризик інституційну незалежність української судової влади, та є прикрою
ілюстрацією нездатності судової гілки на найвищому рівні добросовісно
впроваджувати і охороняти верховенство права.
Реформи також включали, як описано вище, передачу адміністративних
повноважень і обов’язків від одного органу суддівського врядування іншому
на основі припущення, що таке допоможе викорінити корупцію.
У результаті поступово зменшувалася сфера повноважень і обов’язків ДСА,
та внаслідок цього збільшувалася сфера таких повноважень і обов’язків ВРП.
Проте затягнутий процес не був ні безпроблемним, ні організаційно
функціональним. У деяких випадках обов’язки ДСА просто дублювалися у
ВРП, що через недогляд залишало такі обов’язки ДСА в силі. Негативний
організаційний вплив на ДСА пригнічував та збивав з пантелику. Для ВРП
перехід став причиною організаційного проблем так само , оскільки нові
розрізнені функціональні обов’язки, які до цього перебували за межами
статусу і місії ВРП, були їй делеговані , а це вимагало створення і кадрового
забезпечення (i) нових організаційних підрозділів, які не мали відношення
до існуючих підрозділів і (ii) нового порядку субординації та нагляду за
сферами, у яких керівники і виконавчі працівники ВРП мали здобути нову
компетенцію.
Коли автор попросив надати графічно зображену схему організаційної
структури ВРП з описом всіх її організаційних підрозділів й того, як вони
інтегровані до взаємопов’язаної організаційної структури, а також із
визначенням порядку субординації або послідовних рівнів управлінських
повноважень, йому повідомили, що ВРП такої схеми не практикує і робота
установи організована за штатним розкладом .
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Зміни в структурі повноважень і обов’язків органів суддівського врядування
включають надання ВРП повноваження погоджувати пропозиції від ДСА у
різних сферах, у тому числі річні бюджети судової системи, вимоги до
кадрового забезпечення судів, вибір категорій видатків, наприклад, на ІТобладнання.
Оскільки ДСА була залучена до ухвалення рішень в таких питаннях вже
понад десятиліття та оскільки різноманітні регіональні та визнані у світі
міжнародні експерти допомагали персоналу ДСА, забезпечуючи їх
аналітичними інструментами впродовж цього періоду часу, відносна
складність, досконалість і точність методології і процесів ДСА поступово
покращувалися. Ефективний аналіз судового навантаження, наприклад,
враховує відмінності у кількості часу, необхідного для обробки кожної із
різних категорій справ, які входять до широкого діапазону господарських,
адміністративних, цивільних, кримінальних, корупційних судових процесів
та судових процесів щодо інтелектуальної власності. Підрахунок даних щодо
навантаження для кожної категорії займає багато часу.
Для того, щоб працівники ВРП могли компетентно виконувати ці нові
завдання щодо перегляду і погодження, їм потрібно розуміти основи
методології, усвідомлювати підґрунтя таких пропозицій та інвестувати час,
необхідний для їх ретельного аналізу.
Інтегрування цих додаткових етапів аналізу і погодження до робочого
навантаження ВРП додасть ще один рівень професійного персоналу, що
збільшує витрати, включає додатковий час до процесу, що натомість
сповільнює ефективність роботи судової системи, продуктивність
працівників ДСА. Між тим персонал ВРП проводить свій аналіз, та мимоволі
породжує несприятливу для ефективної роботи бюрократію в судовій
системі з без того обмеженими ресурсами.
Зусилля судової системи, спрямовані на боротьбу з корупцією, не повинні
ґрунтуватися на створенні ієрархії повторюваних механізмів перегляду і
погодження, які будуть накладатися один на одного, а також бажано
уникати залучення зовнішніх експертів для участі у відборі та призначенні
високопосадовців до органів врядування.
Призначення зовнішніх фахівців, які не є суддями, наприклад, приватних
адвокатів, професорів та інших фахівців, на вищі виконавчі посади в органах
суддівського врядування не відповідає усталеним політикам у США та інших
судових системах щодо обмеження членства в основних органах врядування
лише компетентними і досвідченими суддями.
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Заміна зовнішніми фахівцями суддів задля досягнення оголошеної мети
зменшення рівня корупції, на думку декого, означає, що є проблемою
знайти 21 особу з безсумнівною доброчесністю, непідкупністю та відданістю
лише принципу верховенству права та ефективному відправленню
правосуддя серед тисяч діючих суддів в Україні ,. До того ж, як вже
зазначалося, , нема прикладів, коли інші гілки влади дозволяють суддям
обіймати посади у своїх органах врядування найвищих рівнів.
Якщо судова гілка є дійсно інституційно незалежною, то вона має зайняти ту
ж позицію, незважаючи на тактики примусу, які застосовуються ЄС, МВФ та
іншими міжнародними і регіональними організаціями.
Судова система України потребує і отримує користь від думок і порад інших
зацікавлених сторін із провідних правничих установ країни, у тому числі
юридичних факультетів, юридичних фірм, асоціацій правників та асоціацій
прокурорів/адвокатів. Вона також отримує користь від досвіду і настанов
міжнародних експертів. Проте залучення таких експертів доречно до роботи
в офіційних дорадчих комітетах, створених для отримання зовнішніх
експертних знань і настанов або консультацій.
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III. ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО
РАЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ
УПРАВЛІННЯ СУДОВОЮ
СИСТЕМОЮ НА ОСНОВІ
ФУНКЦІЙ
А.

ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ

Перше запитання, яке слід поставити під час вирішення питання про
надання повноважень і обов’язків нагляду одному із кількох органів
врядування, – чи один із вже існуючих органів врядування контролює,
управляє або виконує такі повноваження і обов’язки – або має тісно
пов’язані з цим повноваження і обов’язки. Якщо так, то з точки зору
організаційної
ефективності,
бюрократичної
функціональності
та
економічної ефективності, а також за винятком інших ускладнюючих
факторів, такий існуючий орган має продовжувати здійснювати
контроль/управління/виконання таких функцій, якщо нема переконливих
аргументів , чому цього не слід йому робити.
Те, що визначений орган не виконує наявні функції у спосіб, який вважався
би задовільним, не має бути підставою для позбавлення його таких
повноважень і обов’язків та їх передачі новому органу, якщо тільки не існує
тривалої історії постійних невдач цього органу досягнути стандарту
задовільного виконання у відсутності зовнішнього втручання. Так само
недоречно залишати певну функцію за існуючим органом та дублювати її
в іншому органі.
В Україні до реалізації будь-якої такої передачі керівники судової системи та
парламенту мають спершу оцінити те, наскільки прийнятно професійний та
досвідчений персонал відповідного органу виконує функції. Якщо це не так,
то обґрунтування передачі таких функцій іншому органу має бути
переконливим та ретельно проаналізованим. Якщо вони не виконуються
задовільно, то оцінювання має визначити , чому це так, перш ніж
переходити до будь-якої передачі чи дублювання. Без проведення такого
аналізу завжди є ризик того, що просто передача функцій іншому органу
може не вирішити проблему; виконання функцій і далі може постійно
наражатися на невдачу через ті ж самі причини, але уже в новому органі. До
того ж, оцінювання може продемонструвати, що джерело невдач можна
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успішно усунути через відповідні коригуючі рішення/ дії, а витрати і
незручність, пов’язані з цим, є незначними порівняно зі спробою побудувати
функцію з нуля, передавши її іншому органу.
З огляду на поспіх , із яким Верховна Рада впродовж останніх чотирьох років
ухвалювала нові закони, у тому числі кілька комплексних , які впливали на
судову систему України, , важливій функції ретельного і вдумливого
перегляду існуючого законодавства не завжди приділялася належна увага.
Один із прикладів, який вже згадувався у зв’язку з непередбачуваними
результатами, стосується адміністрування бюджету. Відповідно до статті 152
діючої версії Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зі змінами, ДСА
уповноважена готувати річний бюджетний запит судової системи. Це
комплексний процес, який передбачає співпрацю безпосередньо з судами
першої інстанції загальної юрисдикції, опосередковано зі всіма судами на
всіх рівнях, за винятком Верховного Суду України, а також з іншими
установами судової гілки. ДСА оцінює і складає бюджетні вимоги та,
використовуючи формули кадрового забезпечення й інші складні
інструменти бюджетного аналізу, визначає рівень винагород для суддів і
адміністративно-технічного персоналу. Після цього ДСА інтегрує окремі
запити в комплексний документ як бюджетний запит . Стаття 152 також
зазначає, що ДСА «представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів
України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про
Державний бюджет України на відповідний рік». Проте стаття 3 Закону
України «Про Вищу раду правосуддя» зазначає, що ВРП «здійснює функції
головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо
фінансового забезпечення своєї діяльності; бере участь у визначенні
видатків Державного бюджету України на утримання судів, органів та
установ системи правосуддя».
Попри те, що ДСА виконує всю роботу, необхідну для підготовки і складання
річного бюджетного запиту для судової системи, перш ніж вона зможе
представити такий запит, як це визначено Законом, на розгляд Кабінету
Міністрів України та ВР, вона має подати його до ВРП на розгляд і
погодження, а цей процес може тривати тижні чи навіть місяці, тому що
документ на бюджетний запит зазвичай є складним і об’ємним. Якість і
ретельність процесу погодження ВРП залежить від компетентності та
старанності персоналу, який має допомогти членам виконати це завдання.
Після погодження з боку ВРП все одно фахівці ДСА з питань бюджету і
фінансів, а не представники ВРП, зустрічаються із представниками Кабінету
Міністрів України для представлення, пояснення та обґрунтування бюджету.
Цей затягнутий процес спонукає до запитання – а які ж саме мету і користь
переслідує включення ВРП у процес перегляду і погодження бюджету з?
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Якщо це справді виправдано, то чи можна цього досягнути у більш
економічно раціональний спосіб, аніж через створення нового
спеціалізованого підрозділу фахівців із питань фінансів та аудиту в офісі
ВРП? Досить переконливі висновки вже були надані окремими
дослідженнями щодо того, що управління ДСА не дофінансовані та
недоукомплектовані персоналом і що рівень заробітних плат професійного
персоналу ДСА є низьким. То ж чи варто інвестувати і без того обмежені
ресурси у створення та укомплектування персоналом нового професійного
підрозділу в іншому органі, чия основна функція взагалі ніяк не стосується
адміністрування та забезпечення судів і периферійних організацій. Більш
доцільно інвестувати натомість у посилення існуючого органу, додавши
новий професійний персонал, піднявши професійну винагороду на рівень,
який відповідає ринку праці приватного сектору для того, щоб
приваблювати більш досвідчених і кваліфікованих кандидатів, закупивши
більш сучасне обладнання і програмне забезпечення.

Б.

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЮ СУДОВОЮ ВЛАДОЮ У США

Керівництво української Програми реформування сектору юстиції «Нове
правосуддя» попросило автора включити до цього аналізу «Кращі практики і
підходи в США щодо забезпечення ефективного управління судовою
системою». У цьому розділі підсумовуються основні аспекти управлінської
структури судової влади Уряду США. Читачі мають розуміти, що судова
влада в США розподілена між федеральними судами, чия обмежена
юрисдикція покриває всю країну, та судами штату; кожен із 50 штатів
країни створює і утримує власну систему місцевих судів, чиї повноваження
та юрисдикція підпорядковуються федеральним судам у разі, якщо вони
пересікаються. В інших випадках суди штату здійснюють свою конкретну
юрисдикцію незалежно.
Існують інші моделі структури управління судовою системою в інших країнах
світу, і автор не висловлює жодних думок у цьому звіті щодо того, які моделі
є кращими, ніж інші. Основною перевіркою для будь-якої моделі управління
є те, наскільки проактивно вона забезпечує та підтримує інституційну
незалежність і підзвітність судової системи та інституційну незалежність і
підзвітність окремих суддів тієї системи у спосіб, який є зрозумілим, чітким
та ґрунтується на довірі та підтримці народу. Керівним принципом
ефективної моделі управління є те, що незалежність, як інституційна, так і
особиста, залежить від сильної внутрішньої відданості підзвітності та
верховенству права. За відсутності суддівської підзвітності і поваги до
верховенства права громадяни втрачають довіру до суддів і судів та
припиняють підтримувати їх.
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Федеральна судова система США має просту структуру управління, у якій
повноваження та обов’язки чітко визначені та розподілені між органами
врядування з метою забезпечення підзвітності та попередження виникнення
конфліктів внаслідок дублювання, як зазначено у схемі нижче.9

На відміну від української системи відповідальність за перевірку і відбір суддів, визначена
Статтею III Конституції США, належить Конгресу або законодавчій гілці та Президенту або
виконавчій гілці. Федеральна судова система не залучена до процесу відбору суддів.
9

29

Federal Judicial Administration
CONGRESS
Appropriates funds, enacts legislation defining
court organization and jurisdiction, and reviews
procedural rule amendments.
CHIEF JUSTICE OF THE UNITED STATES
JUDICIAL CONFERENCE OF THE UNITED STATES
Members: Chief Justice (chair); chief judge and one
district judge from each of the 12 regional circuits; chief
judge of Court of Appeals for the Federal Circuit; chief
judge of the Court of International Trade.
Functions: Sets national administrative policy for the
federal judiciary; approves appropriations requests for
submission to Congress; recommends changes in rules of
procedure to the Supreme Court for submission to
Congress; numerous other statutory functions.

SUPREME COURT

ADMINISTRATIVE OFFICE OF THE U.S.
COURTS
The Chief Justice appoints the
director and deputy director after
consultation with the Judicial
Conference. Provides administrative
support to courts including budget,
personnel, space & facilities), staff to
the Judicial Conference and its
committees, legislative coordination.
FEDERAL JUDICIAL CENTER
Board: Chief Justice (chair); seven
judges elected by the Judicial
Conference; Administrative Office
director.
Board appoints the Center’s director
and deputy director. Provides the
courts with orientation, continuing
education, and research support to
courts and the Judicial Conference.

U.S. SENTENCING COMMISSION
Eight members, seven appointed by
the President (including at least three
federal judges after considering a list
submitted by the Judicial
Conference) and one non-voting ex
officio member
Functions: Promulgates sentencing
guidelines and otherwise establishes
federal sentencing policies as
directed by the 1984 Sentencing
Reform Act.

COMMITTEES OF THE JUDICIAL CONFERENCE
Appointed by Chief Justice; include
judges, practicing lawyers, legal scholars,
and ex officio government officials.

CHIEF JUDGES OF
THE CIRCUITS

JUDICIAL COUNCILS OF THE CIRCUITS
Members: Chief judge (chair); circuit
and district judges in equal
numbers; council size determined
by majority vote of all active circuit
and district judges. The circuit
executive is the secretary of the
council.
Functions: (1) Make necessary
orders for administration of justice
within the circuit (all judges and
employees of the circuit are
statutorily directed to give effect to
council orders); (2) Consider
complaints of judicial misconduct or
disability under 28 U.S.C. § 372(c) if
referred by the chief circuit judge;
(3) Review district court plans in
various administrative areas, as
required by statute or Judicial
Conference.
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JUDICIAL CONFERENCE OF THE CIRCUITS
Members: Chief judge (chair); all
circuit, district, and bankruptcy
judges; each circuit must also
provide for participation by
members of the bar.
Purpose: Considering and advising
on improvements in the
administration of justice in the
circuit.

U.S. DISTRICT COURTS
District courts, each with a chief
district judge and clerk of court,
also develop and implement
administrative policy in numerous
areas within the framework
depicted above. Each district also
has a bankruptcy court.

Федеральна судова адміністрація
Конгрес: виділяє кошти, приймає законодавство, яке визначає судову організацію та
юрисдикцію, та аналізує зміни до процесуальних норм
Голова Верховного Суду США
Верховний Суд
Адміністративне управління судів США: Голова Верховного Суду США призначає
директора та заступника директора після проведення консультацій із Конференцією
суддів. Надає адміністративну підтримку судам, у тому числі щодо бюджету, персоналу,
місця та установ, персоналу Конференції суддів та її комітетам, законодавче
координування.
Федеральний судовий центр: Рада: Голова Верховного Суду США; семеро суддів, які
обираються Конференцією суддів; директор Адміністративного управління.
Рада призначає директора і заступника директора Центру. Забезпечує суди
орієнтаційними тренінгами, курсами підвищення кваліфікації, а також забезпечує суди і
Конференцію суддів підтримкою щодо проведення досліджень.
Комісія США з призначення покарань: Вісім членів, семеро з яких призначаються
Президентом (у тому числі щонайменше три федеральні судді після розгляду списку,
поданого Конференцією суддів) та один член за посадою без права голосу
Функції: просування настанов щодо призначення покарань та запровадження
федеральних політик в інші способи щодо призначення покарань відповідно до Закону
про реформу системи призначення покарання 1984 року.
Конференція суддів США: Члени: Голова Верховного Суду США (голова); голова суду та
один окружний суддя із кожного з 12 округів; голова Апеляційного суду федерального
округу; голова Суду міжнародної торгівлі.
Функції: Запроваджує національну адміністративну політику для федеральної судової
системи; погоджує запити на виділення коштів для їх подання на розгляд Конгресу;
рекомендує зміни до регламенту Верховного Суду США для їх подання на розгляд
Конгресу; численні інші визначені законом функції.
Комітети Конференції суддів: Призначаються Головою Верховного Суду США; до складу
входять судді, практикуючі юристи, вчені-правники та посадові особи уряду за посадою.
Голови окружних судів
Конференція суддів окружних суддів: Члени: Голова суду (голова); всі окружні, районні
судді та судді з питань банкрутства; кожен округ має забезпечити участь членів колегії
адвокатів.
Мета: Розгляд і надання рекомендацій щодо покращень у здійсненні правосуддя в
окрузі.
Ради суддів окружних судів: Члени: Голова суду (голова); окружні та районні судді у рівних
кількостях; розмір ради визначається більшістю голосів усіх діючих окружних та районних
суддів. Голова апарату окружного суду виконує функції секретаря ради.
Функції: (1) Ухвалювати необхідні накази щодо здійснення правосуддя в межах округу (усі
судді та працівники округу за законом зобов’язані виконувати накази ради); (2) Розглядати
скарги на порушення норм поведінки суддями або інвалідність суддів відповідно до 28
U.S.C. § 372(с), якщо вони надсилаються головою окружного суду; (3) Переглядати плани
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районного суду щодо різноманітних адміністративних сфер відповідно до вимог закону
або Конференції суддів.
Районні суди США: Районні суди, у кожного з яких є голова районного суду і секретар суду,
також розробляють та впроваджують адміністративну політику у численних сферах в
межах повноважень, описаних вище. У кожному районі також є суд із питань банкрутства.
(оновлено в серпні 2012 року)

Більш того, управлінська схема є ієрархічною за своєю природою та
ґрунтується на чіткій і зрозумілій командній вертикалі. Зрештою,
повноваження і обов’язки щодо управління не централізовані виключно у
Вашингтоні, Округ Колумбія. Як пояснюється детальніше нижче, значна
підзвітність покладається на раду одиниці, яка називається округ –
географічний термін, еквівалентний регіону та подібний до області.
1. КОНФЕРЕНЦІЯ СУДДІВ США
Управлінська структура системи федеральних судів США ґрунтується на
базовій моделі, яка не заплутана численними органами із обов’язками,
які пересікаються або дублюються. Хоча система федеральних судів США
не є настільки великою і географічно складною як українська система,
короткий огляд простоти і логіки управлінською структури може бути
корисним. Система говорить єдиним інституційним голосом, який
належить основному органу суддівського врядування – Конференції
суддів США, головою якої є Голова Верховного Суду США.10 До складу
Конференції суддів США входять голови кожного із дванадцяти
регіональних окружних судів, строки повноваження яких співпадають зі
строками їхнього перебування на посаді голови окружного апеляційного
суду. Голова Суду міжнародної торгівлі та районний суддя кожного із
дванадцяти регіональних округів, обраний своїми колегами –
районними суддями в кожному з округів, також входять до складу
Конференції суддів. Строки їхніх повноважень складають від трьох до
п’яти років.
Відповідно до закону, до функцій Конференції суддів відносяться такі:


Комплексний аналіз умов здійснення господарської діяльності у
судах США;

Частина 331 Розділу 28 Кодексу законів США визначає обов’язки і діяльність Конференції суддів
США. Див. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/331
10
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Планування тимчасового відрядження суддів до або з
апеляційних або районних судів за потреби;11
 Подання пропозицій на розгляд різноманітних судів, які
просувають уніфіковані процедури управління та пришвидшене
здійснення судової діяльності;
 Виконання повноважень, визначених Частиною 16 Розділу 28
Кодексу законів США, щодо аналізу діяльності окружної ради та
рішень щодо інвалідності, ухвалених відповідно до того розділу;12
та
 Постійне вивчення функціонування та впливу загальних норм
практики та процедур у федеральних судах, як визначено
Верховним Судом відповідно до закону.
Конференція суддів здійснює свою діяльність через мережу комітетів,
створених для реагування і надання рекомендацій щодо багатьох
різноманітних питань, таких як інформаційні технології, персонал,
пробаційні та досудові послуги, приміщення та установи, безпека,
заробітна плата і винагороди суддів, бюджет, послуги захисника, судова
адміністрація, процедурні правила і регламент. Голова Верховного Суду
США має одноосібне повноваження призначати членів комітету.
Виконавчий комітет Конференції суддів функціонує як вище виконавче
управління Конференції суддів, діючи від її імені між сесіями з питань,
які вимагають негайних дій, за погодженням із Головою Верховного
Суду. До обов’язків Виконавчого комітету належать перегляд юрисдикції
комітетів Конференції суддів, підготовка календарних планів для
засідань Конференції суддів, а також запровадження і опублікування
процедур щодо розробки програм зустрічей та графіків подій під час
підготовки до сесій Конференцій суддів. Ці функції подібні на функції, які
виконує РСУ. Як і у випадку РСУ, членство в Конференції суддів
обмежене федеральними суддями судів першої інстанції та апеляційних
судів. Зовнішні експерти можуть тимчасово консультувати комітети
Конференції суддів зі спеціалізованих питань за рішеннями відповідних
голів комітетів, але у них відсутні право голосу та статус члена.
На відміну від З’їзду суддів України, регулярні з’їзди якого скликаються
кожні два роки, Конференція суддів США проводить засідання двічі на
рік – у березні та вересні, або чотири рази, так часто як потрібно для
реалізації своєї діяльності.
Такі переведення не є обов’язковими; зазвичай, розсилається повідомлення про потребу в
додаткових суддівських ресурсах у певному окружному або районному суді через суттєві
затримки із розглядом справ або раптове збільшення кількості поданих справ. Зацікавлені і вільні
судді повідомляють про свою доступність. Південні прибережні райони, які потребують
тимчасової допомоги протягом зимових місяців, викликають найбільше зацікавленості.
12 Див. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/part-I/chapter-16
11
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2. АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ СУДІВ США
Конференції суддів підпорядковується Адміністративне управління судів
США, орган, який досить подібний щодо функцій та мети на ДСА.
Адміністративне управління судів США надає широкий спектр
законодавчих, юридичних, фінансових/бюджетних, технологічних/ІТ,
управлінських, адміністративних та програмних послуг підтримки
федеральних судам. Адміністративне управління судів США
відповідальне, наприклад, за оцінювання потреб і компілювання
бюджетної інформації для річного бюджетного циклу. Спираючись на
дані, отримані від федеральних судів першої інстанції та апеляційних
судів і відповідних комітетів Конференції суддів, Адміністративне
управління судів США розробляє річний бюджет судової системи. Після
завершення цього процесу запропонований бюджет переглядається та
погоджується Конференцією суддів; тоді він офіційно представляється
спільно посадовцями Адміністративного управління судів США та
членами Конференції суддів на погодження Конгресу або парламенту.
Адміністративне управління судів США відповідає за реалізацію політик
Конференції суддів. Основний обов’язок Адміністративного управління
судів США полягає у наданні комплексної кадрової підтримки та
консультацій Конференції суддів та її комітетам. Директор
Адміністративного управління судів США виконує функції Секретаря
Конференції суддів та є членом Конференції суддів за посадою.
Адміністративне управління судів США має великий власний штат ІТфахівців, компетентних та досвідчених у різних і складних технічних
галузях, які розробляють, впроваджують та обслуговують різноманітні
судові системи обладнання та програмного забезпечення.13
Нижче представлена організаційна схема Адміністративного управління
судів США, які відображає функції підтримки, які воно надає
федеральним судам із питань банкрутства, районним та апеляційним
проміжним судам. Важлива роль Департаменту технологічних послуг
відображає, наскільки сильно всі нижчі федеральні суди залежать від
складних та ефективних технологічних систем та послуг у всіх аспектах
свого адміністрування та діяльності. Наприклад, усі файли федеральних
судів, як першої інстанції, так і апеляційної інстанції, зберігаються
повністю в електронному вигляді, а не в паперовому, та переважна
Крім того, кожен федеральний суд першої інстанції та апеляційного суду має власний штат ІТфахівців, які допомагають із впровадженням, обслуговуванням і навчанням суддів та персоналу
суду щодо різних застосунків, у тому числі, з-поміж іншого, електронні файли справ та подання
електронних документів, фінанси/бюджетування/бухгалтерський облік, комплексне архівування
електронних документів, розподіл справ та комплексне управління справами.
13
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більшість офіційних документів за справами подаються в електронному,
а не паперовому форматі.

Адміністративне управління судів США
Директор та заступник директора
Юридичний департамент
Управління з питань етики
Управління аудиту
Управління з питань справедливих практик працевлаштування
Секретаріат Конференції суддів
Управління зв’язків із громадськістю
Управління із законодавчих питань
Департамент програмних послуг
Суддівські послуги, судові послуги, суддівські дані та аналіз, послуги
захисника, пробаційні та досудові послуги, системи управління справами
Департамент адміністративних послуг
Людські ресурси, установи та безпека, фінанси та бюджет,
адміністративні системи
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Департамент технологічних послуг
Розгортання систем та підтримка, управління інфраструктурою,
хмарні технології та хостинг, технологічні рішення, ІТ-безпека, технології АУ

3. ОКРУЖНІ РАДИ СУДДІВ
Іншим елементом управлінської структури судової системи США є
окружні ради суддів, створені відповідно до закону в кожному із
12 географічних округів. Ці регіональні ради відображають давню і
прославлену традицію децентралізації повноважень і обов’язків у
федеральній судовій системі шляхом їх делегування на регіональний і
місцевий рівні за будь-якої можливості. Таке делегування обмежує ріст
централізованого управлінського бюрократизму судової системи та
неналежне акумулювання влади в центральних організаціях.
На регіональному рівні окружна рада суддів у кожному географічному
окрузі здійснює нагляд за адмініструванням судів першої інстанції та
апеляційних судів, розташованих у тому окрузі.14 Змодельовані на основі
Конференції суддів окружні ради проводять засідання щонайменше двічі
на рік для вирішення господарських питань стосовно суддів, персоналу
та судів, розташованих у тому географічному регіоні. Голова окружного
апеляційного суду виконує функції голови ради упродовж строку своїх
повноважень на посаді; іншими членами ради є окружні та районні судді
в рівних кількостях. Кожна регіональна рада суддів має широкі
повноваження із визначеним законом правом видавати накази для
просування підзвітності, а також для ефективного й оперативного
здійснення правосуддя в межах свого регіону. Ради суддів переглядають
та погоджують судові регламенти, розроблені кожним нижчим судом в
межах округу, із метою забезпечення послідовності та відповідності
національному регламенту. Окружні ради також затверджують плани
районних судів щодо забезпечення рівних можливостей при
працевлаштуванні та щодо відбору присяжних.
На відміну від України, де ВРП централізовано отримує та переглядає
звинувачення у порушенні суддями норм поведінки, етики та вчиненні
інших правопорушень, у федеральних судах США цей обов’язок
делегований радам суддів. Члени ради вивчають всі подані скарги та
ініціюють процес розслідування порушень та ухвалення відповідних
рішень. Регіональний підхід спрощує процедурні та адміністративні
Широкі повноваження та обов’язки окружних рад суддів визначені Частиною 331 Розділу 28
Кодексу законів США. Див. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/28/332
14
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аспекти, а також мінімізує фінансові витрати та логістичні труднощі для
сторін – як для обвинуваченого, так і для сторони обвинувачення. Такий
регіональний підхід забезпечує вищу ефективність стосовно логістики,
розслідування та координування, ніж централізована національна
обробка скарг, таким чином гарантуючи, що інтереси правосуддя
своєчасно захищені на регіональному рівні. Із метою забезпечення
національної послідовності та уніфікованості підходів до обробки скарг
та ухвалення відповідних рішень Комітет із питань суддівської поведінки
та неспроможності Конференції суддів запровадив національні Правила
суддівської поведінки та проваджень щодо інвалідності суддів, які є
доступними для широкої громадськості.15
Судді, які за рішеннями своїх відповідних окружних рад визнаються
такими, що порушили норми поведінки, можуть оскаржити рішення
ради до Комітету із питань суддівської поведінки та інвалідності
Конференції суддів. Із метою забезпечення доброчесності та прозорості
процесу в кожному окрузі рішення, ухвалені окружними радами, та
апеляційні рішення, ухвалені комітетом, є доступними для широкої
громадськості.16 Крім того, Комітет із питань кодексів поведінки
Конференції суддів готує та надає всім суддям формальні консультативні
висновки щодо частих етичних питань, які мають широке застосування.
Такі висновки надають настанови щодо етичної поведінки для суддів і
працівників судової системи. Вони також надають керівництво щодо
трактування та застосування стандартів, викладених у кодексах
поведінки та етики, які застосовні до посадових осіб та персоналу
федеральної судової системи.17
Кожен із 12 федеральних округів має власний інтерактивний
загальнодоступний вебсайт. З-поміж інших послуг та інформації ці
вебсайти описують процес та правила, за якими громадяни можуть
подавати скарги на окремих суддів, які працюють у судах округу.
Вказівки пояснюють, про які види порушень слід повідомляти, хто може
стати суб’єктом скарги, яку інформацію потрібно зазначати в скарзі, де
подавати скаргу та як скарга буде оброблюватися. Адміністративне
управління судів США публікує річний звіт на сторінці під назвою Judicial
Правила і процедури визначені у Керівництві щодо судової політики для судів США (U.S. Courts
Guide to Judiciary Policy). Див.
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/judicial_conduct_and_disability_rules_effective_march_
12_2019_0.pdf
16 Рішення, ухвалені окружними радами і Комітетом із питань суддівської поведінки та
інвалідності,
доступні
за
посиланням
https://www.uscourts.gov/rules-policies/judiciarypolicies/ethics-policies/code-conduct-judicial-employees/judicial-conduct-disability-opinions
17 Консультативні висновки доступні широкій громадськості та можуть бути отримані за
посиланням: https://www.uscourts.gov/sites/default/files/guide-vol02b-ch02-2019_final.pdf
15
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Business of the United States Courts (Судова діяльність судів Сполучених
Штатів Америки), що містить інформацію про всі скарги на суддів, які
були нещодавно подані, закриті скарги та скарги, які ще розглядаються.

В.

АДМІНІСТРАТИВНИЙ НАГЛЯД І ПІДЗВІТНІСТЬ

Ключові ролі органів управління судовою системою включають такі: (i)
здійснювати проактивний нагляд і моніторинг продуктивності та якості
роботи суддів та персоналу, які працюють у системі судів та інших органах
забезпечення та (ii) забезпечувати, що у своїй роботі вони слідують
відповідним стандартам підзвітності, запровадженим урядом. Їх часто
називають господарськими обов’язками, а їх важливість часто
недооцінюють, тому часто пріоритетність виділення ресурсів на цей напрям
є низькою.
У попередніх оцінках судової системи України автор висловлював думку
щодо необхідності децентралізації ключових адміністративних функцій та
делегування судам супровідних обов’язків.18 Коли централізовані
управлінські бюрократичні апарати передають свої більш повсякденні
обов’язки, які потребують часу, персоналу і коштів, окремим судам, вони
отримують можливість зосереджувати більшу та активнішу увагу на своїх
функціях виконавчого рівня. Завдяки такому делегуванню центральні
наглядові організації приймають нову парадигму того, що передбачає
функція управління. У федеральній судовій системі США усі суди отримують
річний бюджет, достатній для покриття заробітних плат адміністративнотехнічного персоналу, вимог до закупівельної діяльності та інших
операційних, адміністративних витрат і витрат на обслуговування.
Адміністратор суду або посада, еквівалентна керівнику апарату суду, несе
безпосередню відповідальність за управління, виконання і освоєння річного
бюджету у відповідності зі встановленими урядом законами, положеннями
щодо адміністрування фінансами і бюджетом та бухгалтерськими
стандартами. Автоматизовані звіти про освоєння з рахунків суду
передаються до Адміністративного управління судів США, де професійний
персонал із питань управління фінансами переглядає та здійснює
моніторинг фінансової і бюджетної діяльності суду.
Підзвітність – це основна цінність судової системи США, як зазначено у
Стратегічному плані федеральної судової системи (Strategic Plan for the
Federal Judiciary), що охоплює:


жорсткі стандарти поведінки;

Див. Зіммер, The State Judicial Administration of Ukraine: Structural Assessment and Recommendations
(«Державна судова адміністрація України: структурна оцінка та рекомендації»).
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самостійне забезпечення виконання законних і етичних норм;
проактивне відповідальне планування і управління державними
коштами і майном; та
19
 ефективне і раціональне використання ресурсів.
Механізми нагляду утримують від та попереджують шахрайство,
марнотратство та зловживання і реагують на помилки у разі, якщо такі
трапляються. Механізми нагляду також просувають відповідність етичним,
законним і регулятивним стандартам. Як зазначено вище, за законом
відповідальність за адміністрування судовою системою закріплена за
Конференцією суддів США, регіональними окружними радами суддів,
окремими судами та у визначених сферах – за Директором
Адміністративного управління судів США. На місцевому, окружному і
національному рівнях існують внутрішні засоби захисту для попередження
марнотратства і порушень та для уможливлення проведення детального
оцінювання ефективності діяльності.
Адміністративне управління судів США також проводить тренінги на тему
відповідального планування і управління для всіх членів керівництва судів.
Програма навчання включає такі теми: етика; внутрішній контроль; аудити;
бухгалтерський облік; подорожі; бюджет; управління майном; безпека і
готовність до надзвичайної ситуації; будівлі та установи; закупівельна
діяльність і укладання контрактів; інформаційні технології; та управління
людськими ресурсами. Для увіковічення концепції та пов’язаних із цим
обов’язків Адміністративне управління судів США опублікувало Управління в
судовій системі: норми, інструменти та поради щодо ефективного
відповідального планування та управління (Management in the Judiciary:
Rules, Tools, and Tips of Good Stewardship), посібник на майже 200 сторінок,
який покриває всі аспекти реалізації та нагляду за відповідальним
плануванням та управлінням. Для отримання електронної копії, будь ласка,
зв’яжіться з автором, надіславши лист на таку адресу електронної пошти:
zimmermb@gmail.com
Адміністративне управління судів США також здійснює нагляд за
проведенням комплексних аудитів коштів судової системи. Більшість аудитів
проводяться незалежними фірмами, уповноваженими на проведення
аудитів офіційних рахунків державних установ. Фірми проводять аудит всіх
апеляційних, районних судів та судів із питань банкрутства кожні два –
чотири роки. На національному рівні професійні аудити проводяться щодо
рахунків виділених асигнувань судової системи. Адміністративне управління

Стратегічний план судів США доступний за посиланням
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federaljudiciary_2015strategicplan.pdf
19

39

судів США також відслідковує всі результати аудиту, щоб переконатися в
тому, що рекомендації аудитора виконуються.
Голова суду і судовий адміністратор у кожному федеральному суді
відповідальні за ефективне планування та управління державними
ресурсами, які перебувають під їхнім контролем, та за призначення і
звільнення працівників за потреби. Кожен суд має мати чітко визначені
процедури для ухвалення рішень з управління фінансами, виконання свого
річного бюджету та своєчасного надання фінансових звітів. Суди мають
готувати, реалізовувати та вести плани управління для здійснення
моніторингу за різноманітними судовими операціями, у тому числі план
організації бюджету, план витрачання бюджету, план внутрішнього
контролю, план вирішення спорів із питань працевлаштування, план
управління присяжними, план управління секретарями суду, план щодо
виконання Закону про кримінальну юстицію та перспективний план щодо
установ. Дані про продуктивність кожного суду з огляду на судове
навантаження та тривалість обробки справ компілюються та публікуються на
загальнодоступному вебсайті судової системи.
Судова гілка влади США є внутрішньо структурованою та обладнаною
численними механізмами перегляду та самовиправлення. Ця інтегрована,
багаторівнева система адміністративних перевірок та повноважень, які
пересікаються, забезпечує ефективний операційний нагляд і підзвітність. До
того ж, це забезпечує оперативне виявлення і вирішення проблем.
Працюючи разом, ці компоненти виявилися ефективним стримуючим
фактором для недоброчесної поведінки та нецільового використання
державних ресурсів, а також просувають культуру доброчесності і
підзвітності та сприяють сталій репутації федеральної судової системи щодо
раціонального відповідального планування і управління. Проте час від часу
на посади вищого рівня призначаються недобросовісні особи, які причетні
до неетичної та інколи злочинної поведінки. В одному випадку посадова
особа суду привласнила урядові кошти в особистих інтересах, не виконала
федеральні положення та зрештою потрапила під слідство, була
арештованою, осудженою та ув’язненою у федеральній в’язниці на кілька
років.
АУ також переглядає діяльність суду із метою надання рекомендацій щодо
управління та визначення відповідності політикам Конференції суддів. Ці
програмні перегляди можуть бути широкими за обсягом або дуже вузько
спрямованими: вони можуть стосуватися операцій; персоналу; бюджету і
фінансів; управління майном; управління присяжними; стенографування у
суді; перекладу у суді; або управління інформаційними технологіями та
безпеки.

40

Ці програмні перегляди спрямовані на попередження шахрайства,
марнотратства та зловживань на всіх рівнях: окремих судів, окружних судів
та національних органів врядування. Коли посадові особи будь-якого рівня
викривають шахрайство, марнотратство або зловживання, вони зв’язуються
з відповідними органами влади.
Г.

ПОТРЕБА ВІДНОВИТИ ПОРЯДОК І СТАБІЛЬНІСТЬ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ

Нинішня структура управління українською судовою системою перебуває у
стані постійних змін вже впродовж певного часу, оскільки у Парламенті не
припиняються спроби перерозподілити владу і обов’язки між ВРП, ДСА і
РСУ. Коли законодавча гілка влади регулярно втручається в інституційну
структуру судової системи та її управлінську структуру, особливо у дуже
політизованій та громадсько активній атмосфері, свідомі громадяни
починають сумніватися в стабільності системи та втрачають впевненість у
спроможності судових установ здійснювати правосуддя. До того ж,
впевненість і довіра громадськості до судової системи України історично
були на низькому рівні, що ще триває з часів, коли країна була частиною
Радянського Союзу, а також пояснюється корупційним середовищем, з яким
досі важко впоратися державі. Половинчасті заходи, спрямовані на
подолання такого історичного спадку, переважно призвели до протилежних
результатів внаслідок кількох спроб реформувати судову систему.
До того ж, коли здатність добре виконати роботу ставиться під сумнів через
процеси і процедури очищення судового корпусу, це впливає зачіпає
кількість суддів, суддівська мораль також падає; якщо їй дозволити падати і
надалі до хронічно низького рівня, то почнуть виникати ризики, пов’язані із
занепокоєнням щодо якості та правильності суддівських рішень . І тоді як
нині нещодавні рішення по збільшенню суддівської винагороди, які
ухвалювалися поспіхом, частково скасовуються, ситуація з нестабільністю та
непевністю погіршується ще більше. Подібна непевність впливає на тисячі
осіб із адміністративно-технічного персоналу судів на всіх рівнях; кілька
років тому їхні зарплати суттєво зменшили задля стабілізації бюджету
судової системи, коли були впроваджені значні надбавки до суддівських
зарплат, а Міністерство фінансів і ВР відмовилися збільшувати бюджет
судової системи з врахуванням витрат на підвищені суддівські винагороди.
Ухвалений восени 2019 року Закон № 193 та рішення КСУ про
неконституційність основних його положень призвели до того, що всупереч
очікуванням на просування судової реформи, це ще більше дестабілізувало
судову систему, як у сприйнятті її працівників та посадових осіб, так і з точки
зору колективного сприйняття громадськістю . Те, чи і наскільки адекватно
органи суддівського врядування реагують на дестабілізацію, незрозуміло. В
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ідеалі дотепер вище керівництво мало б організувати проведення
обговорень високого рівня із колегами з Комітету Верховної Ради України з
питань правової політики та Офісу Президента України для (i) закликання до
перемир’я в цьому хаотичному і контрпродуктивному процесі реалізації
судової реформи, (ii) розробки і впровадження кампанії, спрямованої на
боротьбу з песимістичним сприйняттям української судової системи
громадськістю та (iii) початку роботи над стратегічним довгостроковим
планом реорганізації, стабілізації та зміцнення судової системи.

Д.

ЗАПРОПОНОВАНА МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ СУДОВОЮ СИСТЕМОЮ

Як зазначено вище, протягом останніх років у традиційному балансі влади
між органами суддівського врядування України трапилися зміни. Від
моменту свого створення повноваження і обов’язки ВРП постійно
змінювалися, таким чином трансформуючи орган, який спершу був
спеціалізованою кадровою установою із завданням по суті добору
суддівського корпусу та розгляду скарг на українських суддів. Конституційні
зміни 2016 року розширили обсяг повноважень та обов’язків ВРП далеко за
межі її початкової місії, втім не здається, що це було результатом ретельного
аналізу та цілеспрямованого планування.
Натомість, РСУ, ЗСУ та ДСА, здається, покірно погодилися із змінами щодо
передачі низки їх повноважень до обов’язків ВРП. Із чотирьох органів ВРП є
єдиним органом врядування, конкретно визначеним стосовно функцій і
мети в Конституції України 1996 року зі змінами.20
Таке фрагментарне виділення нових обов’язків і функцій для ВРП не слідує
якомусь організаційно послідовному плану. Натомість, часом це видається
випадковим і безсистемним, як показано в цьому звіті. У результаті маємо
організаційну «збірну солянку», а не архітектуру. До того ж, існуючі
повноваження та обов’язки не завжди чітко та рішуче відбираються. У
деяких випадках орган врядування, якому від початку були делеговані певні
повноваження та обов’язки, продовжує їх виконувати, тоді як ВРП
одночасно з цим активізує свої власні спроможності, щоб поглинути їх. Є
мало доказів існування ретельно продуманого і свідомого наміру
перетворити ВРП на ймовірну виконавчий орган врядування високого рівня
та ретельно продумати організаційні наслідки впливу такого кроку для
інших органів врядування.
Якщо спільною метою вищого керівництва Офісу Президента України та ВР є
реструктуризація управлінської структури судової системи, то хаотичне
впровадження фрагментарних спроб реформування не буде продуктивним.
20

Див. статтю 131 Розділу VIII: Правосуддя. ВРП також визначена у статтях 128 і 130.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІСТЬ –
КОРОТКОСТРОКОВА

Варто Комітету ВР з питань правової політики ініціювати
перед вищим керівництвом органів суддівського
врядування формування Спеціального комітету із питань
стратегічного планування (Комітет із питань планування)
для участі у масштабних обговореннях і розробки у
письмовому вигляді нового стратегічного бачення та
організаційної схеми управлінської структури судової
системи. У процесі цього вони мають звернути належну
увагу на таке:
 Визначення одного органу як офіційного органу з
розробки політик для судової системи та як основного
уповноваженого органу управлінської структури;
 Забезпечення того, що всі члени такого органу є
досвідченими суддями вищого рівня;
 Обмеження
кількості
органів,
які
складають
управлінську структуру, трьома; забезпечення того, що
розподіл обов’язків і повноважень між ними є чітким,
зрозумілим і без дублювань або пересікань; та
 Забезпечення, що всі інші неуправлінські органи судової
системи є підпорядкованими та що їхні відповідні
повноваження і обов’язки не пересікаються і не
накладаються на повноваження і обов’язки органів
врядування.
Доречно буде проект Звіту Комітету з питань планування
опублікувати на вебпорталі судової влади для публічного
доступу і обговорення.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІСТЬ –
КОРОТКОСТРОКОВА

Важливо щоб Комітет із питань планування за
результатами такого публічного обговорення поділився
запропонованим кінцевим проектом Плану із вищим
керівництвом з Офісу Президента України і Комітету ВР з
питань правової політики, керівниками органів
прокуратури і об’єднань адвокатів і провів з ними серію
спільних зустрічей для обговорення звіту, удосконалення
пропозицій та погодження багатоетапного плану
впровадження нової управлінської структури.

Із метою максимізації ефективності і гнучкості органи врядування вищого
рівня мають не бути обтяженими постійними і часозатратними функціями
обробки судових справ, чи то дисциплінарних справ. Як зазначено вище,
початковий основний обов’язок ВРП передбачав функцію управління
людськими ресурсами та роботу із скаргами за обвинуваченнями суддів у
скоєнні проступку. У ході того, як статус ВРП мінявся під час поступових
етапів реформування судового сектору, які посилили її статус, повноваження
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та функції виконавчого керівництва, вона зберегла за собою обов’язок щодо
притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, водночас
стикаючись із проблемами щодо затримок у розгляді справ, кількість яких
постійно збільшується, тоді як на ВРП покладаються нові, незнайомі і
непов’язані обов’язки. Кожен член ВРП, за винятком голів ВРП і ВСУ,
призначається до однієї з трьох дисциплінарних палат для регулярної участі
в дисциплінарних провадженнях щодо суддів, у тому числі відкритих для
громадськості сесії, та змушений іншим чином також приділяти час
перегляду файлів по справі.21 Попри те, що обробка скарг на скоєння
суддями проступків є важливою функцією судової системи, така робота
відбирає багато сил і часу, є монотонною та краще підходить для
децентралізованої мережі суддівських рад або комітетів на рівні регіонів.
Якщо вище керівництво судової влади – ЗСУ, РСУ і ВРП – очікують подальше
поступове підвищення статусу ВРП до рівня основного органу суддівського
врядування, якому будуть підпорядковуватися ЗСУ, РСУ і ДСА, то вони мають
розглянути можливість позбавлення ВРП її дисциплінарної функції щодо
суддів. Це дозволить ВРП зосередити свої зусилля, ресурси і енергію на
розширенні
набору
динамічних
наглядових,
управлінських
і
представницьких функцій виконавчого рівня по відношенню до судової
системи, основними з яких є забезпечення (i) суддівської незалежності і
підзвітності окремих суддів та (ii) інституційної незалежності та
доброчесності судової системи.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІСТЬ –
КОРОТКОСТРОКОВА

Щоб вище керівництво органів суддівського врядування в
очікуванні подальшого підвищення статусу ВРП провело
зустріч і розпочало розробляти довгостроковий план
позбавлення ВРП всіх обов’язків щодо обробки
дисциплінарних скарг на суддів. Є два можливі варіанти
реалізації такого позбавлення:
Варіант 1: Централізувати функціональну відповідальність
за всі питання, пов’язані з відбором, тестуванням,
перевіркою і притягненням суддів до дисциплінарної
відповідальності і закріпити її за реорганізованою і
переназваною ВККС. Цей новий орган візьме на себе
відповідальність за виконання всіх функцій, які зараз
виконуються ВККС, та за виконання всіх дисциплінарних
функцій щодо суддів, які зараз виконуються ВРП.
Варіант 2: Децентралізувати адміністрування суддівської

Станом на 14 липня 2020 року на офіційному вебсайті ВРП було зазначено 17 членів, у тому
числі голови ВРП і ВСУ. За кожною із трьох дисциплінарних палат ВРП було закріплено п’ять
членів.
21
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дисципліни та обробку скарг на рівні обласних
апеляційних судів загальної юрисдикції. Кожен обласний
апеляційний суд створить власну раду суддів, членами
якої будуть судді із судів області на ротаційній основі із
трирічним строком виконання повноважень.22 Вимоги до
кваліфікації для ротаційного членства у раді будуть
розроблятися ВРП. Судді, обрані своїми колегами для
членства в обласних радах, будуть погоджуватися
головою
апеляційного
суду
та
підлягатимуть
затвердженню комітетом РСУ. Політики і процедури,
якими будуть керуватися ці дисциплінарні ради у роботі,
будуть визначатися ВРП. Ця нова регіональна структура
обласних рад потребуватиме ретельного моніторингу і
контролю із метою забезпечення того, що:
1. Інтереси сторін обвинувачення та обвинувачених
суддів забезпечуються справедливо, об’єктивно та на
основі процесу, який знаходить баланс між правами
обох сторін;
2. Чіткі
та
конкретні
національні
стандарти
використовуватимуться
для
вимірювання
обґрунтування скарг та дій, вжитих радами; та
3. Права названих суддів на належний процес
гарантуються щодо того, що вони можуть захищати
себе від обвинувачень, зазначених у скарзі.
При виборі варіанту 2 ВРП співпрацюватиме з посадовими
особами з Національної школи суддів України (НШСУ) у
розробці навчальної програми, яка буде обов’язковою
для проходження всіма суддями, призначеними вперше
до окружних рад. Навчальна програма включатиме
перегляд і реагування на приклади справ. Після цього всі
нові судді, призначені до відповідних рад щороку, будуть
проходити орієнтаційний тренінг.
У варіанті 2 ВРП визначатиме перехідний період, під час
якого обласні ради будуть зобов’язані подавати щомісяця
короткий огляд всіх поданих скарг та заходів, вжитих
радами. Упродовж такого періоду посадові особи ВРП
будуть переглядати всі звіти, визначати, наскільки ради
дотримуються національних стандартів, та щомісяця
надавати
головам
обласних
апеляційних
судів
рекомендації щодо відхилень від стандартів, які
вимагають подальших тренінгів та/чи іншого втручання.

У випадку перших призначень строк повноважень буде зміщеним так щоб, сприяти тому, що
ротаційне членство змінюватиме близько 33% членів ради щороку.
22
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У ході того, як повноваження та обов’язки ВРП поступово розширюються,
повноваження та обов’язки ДСА відповідно зменшуються. Хоча ДСА зберігає
за собою всі основні свої функції, рівень довіри до таких категорій її роботи
як бюджет/фінанси, кадрове забезпечення судів, інформаційні технології та
автоматизація суду, зменшився з огляду на посилену функцію нагляду за
ДСА, делеговану ВРП.
Наглядова функція щодо інших категорій діяльності ДСА, таких як
національна судова програма з ІТ-послуг, так само делегована ВРП.
Продовжуючи розширення нагляду і моніторингу з боку ВРП у додаткові
сфери відповідальності ДСА, може виявитися, що з часом ДСА позбавиться
всіх своїх повноважень. Комусь привабливою виглядає ідея злити ДСА і ВРП
в один орган. Проте майже із 1 000 працівників, розподілених між
центральним офісом ДСА в Києві та 27 територіальними управліннями ДСА,
розкиданими по країні, це може спричинити ризик створення великої,
повільної і нереагуючої бюрократичної машини, до успішного управління
якою ВРП буде не готова.
Як вже зазначалося, кожного разу, як додавалася нова сфера
відповідальності до загального функціоналу, ВРП була зобов’язана
забезпечити свою компетентність у тій сфері відповідальності. Це
передбачає найм, перевірку і відбір додаткового професійного й
адміністративного персоналу. З точки зору організаційної ефективності
просто незрозуміло, чи такий підхід є оптимальним рішенням для усунення
занепокоєнь щодо якості, належності і правильності продукту роботи ДСА.
Коли автор проводив інтерв’ю з головами департаментів центрального
офісу ДСА та їхніми заступниками він був здивований відносно низькою
кількістю посад, уповноважених на виконання різноманітних програмних,
допоміжних функцій і надання послуг, які були за ними закріплені.
Однією зі сфер діяльності ДСА, яка наражалася на критику, є інформаційні
технології та темп їх впровадження у судах. Під час проведення інтерв’ю з
персоналом Відділу з питань інформаційних технологій центрального офісу
ДСА (ЦОДСА) в 2012 році, автор склав список обов’язків управління, який
виглядав тоді так:
ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СУДОВОГО
ДІЛОВОДСТВА






Контроль функціонування та адміністрування Єдиного реєстру судових рішень
Контроль розробки та впровадження Реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців
Контроль розробки та адміністрування Єдиної бази даних електронних адрес, номерів
факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень
Контроль функціонування, адміністрування та вдосконалення автоматизованих систем
документообігу, що використовується у судах України
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Консультування судів щодо закупівлі та використання обладнання, включаючи
комп’ютерні системи, систем цифрової фіксації, Інтернет, відеоконференц-зв’язок
Підготовка щорічного бюджетного запиту судової системи на обладнання
Публікація рішень ДСА України та наказів ДСА на офіційному вебпорталі судової влади
України
Забезпечення відповідності всіх баз даних судів Закону України «Про захист
персональних даних»
Контроль встановлення системи відеоконференц-зв’язку в приміщеннях судів та СІЗО
для проведення відео-засідань
Моніторинг розробки та впровадження ІТ-проектів ДП «ІСС»
Контроль підготовки контрактів для передачі ІТ-обладнання – наприклад, з судової
системи до СІЗО – і тендерів на закупівлю ІТ-товарів і послуг

На момент проведення інтерв’ю загальна дозволена кількість одиниць
персоналу у Відділі з питань інформаційних технологій становила п’ять
посад. Хоча всі вони були випускниками університету, жоден із них не мав
диплому, пов’язаного з інформаційними технологіями.
Проте навіть якби всі п’ять професіональних працівників Відділу з питань
інформаційного забезпечення ДСА мали докторський ступінь у сфері ІТ та
були технічно компетентними, їх було би не достатньо. Це фактично
божевілля очікувати, що штат із п’яти фахівців зможе компетентно надавати,
виконувати або хоча б просто наглядати за наданням широкого спектру ІТпослуг і програм величезній кількості клієнтів, якими є судді,
адміністративно-технічний персонал і клієнти українських судів. Така
кількість навіть і близько не відображає кількість професійного і
адміністративно-технічного персоналу, необхідного для виконання всіх
технічних обов’язків, які покладені на Відділ з питань інформаційного
забезпечення. Посади в трьох ІТ-відділах Адміністративного управління
судів США, які забезпечують потреби федеральних судів, налічують сотні
позицій.
На сьогодні, із призначенням заступника Голови ДСА, відповідального за
напрямок впровадження ІТ в судах, ситуація дещо змінилася, однак,
кількість професіоналів, що працюють в ДСА з цього питання, все ще
залишається низькою.
Таким чином, надання ВРП функції нагляду вимагатиме найм ІТ-фахівців, які,
приступивши до виконання посадових обов’язків, дійдуть висновку, який є
очевидним щонайменше вже впродовж останнього десятиліття: що ДСА
має негайно розпочати процедуру розірвання стосунків із ДП «ІСС» у
кілька етапів розірвання та інвестувати значну кількість коштів, які
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щороку виплачуються ДП «ІСС», у розвиток набагато більших штатних
спроможностей та експертизи ДСА щодо ІТ-управління та розробки.
Інші департаменти та управління ДСА також стикаються з хронічною
проблемою нестачі персоналу, що призводить до незадовільної діяльності
органу загалом та, на перший погляд, вимагає більшого контролю. Проте
незрозуміло, як надання ВРП більшого зовнішнього контролю за ДСА
вирішить фундаментальне питання недостатньої ресурсної спроможності та
низької винагороди за професійні та технічні експертні знання.
У багатьох випадках бажане альтернативне рішення – це переспрямувати
будь-які кошти, які вже виділені або які планується виділити для ВРП, на
зарплати для професійних посад у ДСА, таким чином уможливлюючи найм
компетентних і досвідчених фахівців за існуючими ринковими цінами. Що
українській судовій системі не потрібно, так це виділення додаткових коштів
на посилення моніторингової і наглядової діяльності із мінімальним
прибутком від інвестицій. Натомість, що їй потрібно, так це спеціалізовані
професійні таланти, які отримують зарплати, що відповідають умовам ринку
праці, для розбудови її компетенції та надання якісних та сучасних ІТ-послуг,
застосунків і обладнання.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІСТЬ –
НЕВІДКЛАДНО

Щоб керівники судової реформи утрималися від
наступних передач повноважень і обов’язків ВРП
щодо нагляду за функціями ДСА, не провівши спершу
аналіз того, чи ця передача ймовірно вирішить
проблемні питання, які спричинили потребу в такій
передачі.

Штат ДСА розподілений між центральним офісом у Києві та
27 територіальними управліннями, розташованими по всій країні. У 2012
році, коли автор проводив оцінку ДСА, кількість працівників ДСА у 27
територіальних
управліннях
перевищувала
кількість
працівників
центрального офісу у співвідношенні 3.67:1, і залишається приблизно такою
ж зараз. Територіальні управління ДСА надають безпосередньо підтримку
судам першої інстанції загальної юрисдикції у питаннях, які стосуються
людських ресурсів, бюджету, бухгалтерського обліку та закупівельної
діяльності. Вони виступають контактними особами щодо питань
ІТ/автоматизації у координуванні з ДП «ІСС», надають юридичні послуги та
допомагають зі збором та управлінням судової статистичної інформації та
статистики щодо справ у судах першої інстанції загальної юрисдикції. Усі
інші суди вирішують ці питання внутрішньо: адміністративні і
господарські суди першої інстанції, всі проміжні апеляційні суди, нові вищі
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спеціалізовані суди, Велика палата Верховного Суду та касаційні суди у
складі Верховного Суду. Суди продемонстрували внутрішні спроможності
виконувати ці різноманітні адміністративні функції переважно самостійно.
Настав час розробити план поступової ліквідації більшості територіальних
управлінь ДСА після сплину періоду, коли персонал судів, наразі залежних
від цих управлінь, навчиться виконувати ці функції власними силами.
Деякий персонал територіальних управлінь ДСА можливо потрібно буде
перевести в найменші суди для надання таких послуг. При закритті
територіальних управлінь частину вакантних посад можна буде
перерозподілити та використовувати для збільшення кількості посад
професійного та адміністративно-технічного персоналу, виділеного на ДСА.

РЕКОМЕНДАЦІЯ
ПРІОРИТЕТНІСТЬ –
КОРОТКОСТРОКОВА

Доцільно, щоб керівництво ВРП і ДСА утворило
спеціальний комітет, у складі якого будуть посадові особи
ДСА і ВРП та у рівних кількостях (i) голови судів та
керівники апарату суду із команд, які отримують
підтримку ТУ ДСА, та (iі) голови судів та керівники апарату
суду із команд, які не отримують підтримку ТУ ДСА. Цей
комітет розроблятиме національний план із метою
зменшення кількості територіальних управлінь ДСА
більше ніж вдвічі із довгостроковою ціллю ліквідувати
більшість із них, якщо взагалі не всі. План має
передбачати впровадження пілотного етапу, під час якого
п’ять судів першої інстанції загальної юрисдикції
перейдуть від адміністративної залежності від підтримки
ТУ ДСА до незалежності протягом періоду часу до трьох
місяців. Наприкінці перехідного періоду його тривалість
можна оцінити та адаптувати за потреби. Після цього
будуть реалізовані додаткові перехідні етапи із
залученням до 10 судів на кожному етапі. Перехід
зосереджуватиме увагу на таких сферах адміністрування
суду та інших питаннях за потреби:
 Управління фінансами для включення фінансових,
бюджетних, бухгалтерських та закупівельних функцій;
 Статистика для включення компілювання і складання
всіх судових статистичних даних і даних щодо справ
відповідно до наявних циклів звітування та їх передачі
до Управління судової статистики ДСА через
статистичний
модуль автоматизованої системи
управління справами, у ручному режимі або через
комбінування обох способів;
 Людські ресурси для включення всіх функцій,
пов’язаних із адмініструванням ряду послуг з
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управління людськими ресурсами під керівництвом
керівника апарату суду та наглядом голови суду;
 Безпосереднє отримання і підзвітність за збори,
стягнені за надання судових послуг, із використанням
автоматизованої системи, яка підраховує збори,
рахунки для здійснення виплат, формує квитанції та
веде архіви. Це передбачатиме підготовку посібника з
питань внутрішнього контролю та процесів. Дані про
оплату і бухгалтерські дані будуть автоматично
передаватися до Управління бухгалтерського обліку та
звітності ДСА, який буде проводити або укладати
контракти на проведення періодичних аудитів судів; та
 Підзвітність за майно стосовно всього матеріального
майна суду, у тому числі підготовка річних
інвентаризаційних звітів.
У випадку коли певні функції нагляду, які раніше
виконуватися територіальними управліннями ДСА, мають
і далі виконуватися, то їх можна передати новим
обласним радам суддів.

Автор наполегливо рекомендує, щоб керівництво утрималося від розгляду
будь-яких пропозицій, які наполягають на повному об’єднанні ДСА і ВРП. У
ході того, як ВРП офіційно підіймається до ролі основного органу в
управлінській структурі судової системи, вона має позиціонувати себе як
компактну, гнучку, політично та організаційно вмілу наглядову установу,
готову часто майже або взагалі без попередження оперативно реагувати на
різноманітні виклики, питання та занепокоєння, із якими стикається
керівництво судової системи,. Для того, щоб це відбулося якомога
ефективніше та раціональніше, вона не може бути організаційно
ускладненою великим бюрократичним апаратом, зосередженим на наданні
організаційної та адміністративної підтримки розгалуженій мережі судів.
Стосовно того, що вона наділяється все більшою відповідальністю щодо
нагляду за діяльністю ДСА і її функціями підтримки судів, вона має
зосередитися на зміцненні ДСА, а не на мікроуправлінні нею. Вона має
забезпечити, що в ДСА є потужна, компетентна та проактивна команда
керівників, віддана ідеї посилення, уніфікації та максимізації
професіоналізму суддів та адміністративно-технічного персоналу із метою
кращого виконання ними ролі здійснення правосуддя та просування
верховенства права. Сильна, компетентна, добре керована та достатньо
забезпечена ресурсами ДСА потребуватиме значно менше мікроуправління
та детального нагляду, ніж зараз.
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Доцільно, щоб вище керівництво судової системи,
Офісу Президента України та Комітету ВР з питань
правової політики утрималися від будь-яких спроб
організаційно об’єднати ВРП і ДСА. Після звільнення
ВРП від відповідальності щодо функціонування
апарату, який виконує завдання притягнення суддів до
відповідальності, або шляхом передачі цієї функції
ВККС, або шляхом її децентралізації на рівень рад
суддів у кожному із обласних апеляційних судів, ВРП
має отримати повноваження здійснювати постійний
виконавчий нагляд за всією ДСА та має розпочати
процеси трансформації та модернізації ДСА в
основний орган надання адміністративної підтримки
судовій системі, а також поетапної ліквідації її мережі
територіальних управлінь.

При створенні цих обласних рад та на початку
виконання ними функцій притягнення суддів до
дисциплінарної відповідальності на постійній основі
органи врядування мають розглянути можливість
делегування з часом додаткових регіональних
управлінських обов’язків і повноважень цим радам у
межах довгострокової ініціативи з децентралізації. Це
ще більше посилить демократизацію судової влади і
наглядової підзвітності шляхом розподілу відповідних
елементів на регіональному рівні. Це також дасть
можливість суддям брати активну участь у процесі
врядування. Крім того, це посилить судову систему на
регіональному і місцевому рівнях та допоможе
подолати уявлення, що вся судова влада має бути
централізована в Києві.

Після цього залишається відкритим питання щодо ролі ЗСУ та РСУ. На думку
автора, у найближчому майбутньому ці два органи врядування мають і далі
виконувати свої обов’язки і повноваження, визначені діючою версією Закону
України «Про судоустрій та статус суддів» .У разі погодження та
впровадження рекомендацій, наданих у цьому звіті щодо існуючих органів
врядування, варто внести зміни до закону щодо обов’язків та повноважень
РСУ і ЗСУ. Оскільки члени цих двох органів географічно широко
представляють судову систему України, таким чином втілюючи важливий
демократичний принцип, то їхні повноваження щодо призначення членів
органів суддівського врядування не слід ні послаблювати, ні скасовувати.
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Доцільно керівництву органів суддівського врядування
зібратися для обговорення довгострокових ролей та
обов’язків ЗСУ, РСУ та ВРП в управлінській структурі
судової системи, оскільки ця система зазнала змін
впродовж останніх років. Питання для розгляду можуть
включати такі, проте не обмежуються ними:
 Чи З’їзд суддів України має збільшити частоту
проведення своїх регулярних зборів з одного разу
кожні два роки до хоча б разу на рік; у надзвичайно
важливому політичному середовищі збереження
суддівської незалежності, просування верховенства
права та обслуговування системи сучасних і добре
керованих судів, що є основними завданням ЗСУ,
проведення зборів лише раз на два роки є
стратегічною помилкою.
 Чи основна роль ухвалення рішень щодо судової
системи має виконуватися ЗСУ через РСУ чи ВРП;
 Який із кількох органів врядування має нести основну
відповідальність за представлення позиції та інтересів
судової влади під час офіційного спілкування з
Комітетом ВР з правової політики; та
 Який із органів врядування має виконувати роль
офіційного голосу судової системи у процесі
комунікації з українськими суддями, адміністративнотехнічним персоналом судів, іншими органами влади,
урядом і громадськістю безпосередньо та через ЗМІ.
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