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ПРЕС-РЕЛІЗ
ЯК БІЗНЕС ОЦІНИВ СУДОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ
РЕЗУЛЬТАТИ СУДОВОГО ІНДЕКСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
Європейська Бізнес Асоціація провела експертне опитування серед топ-менеджерів та юристів, які
працюють у членських компаніях, стосовно їхнього досвіду взаємодії з адміністративними та
господарськими судами впродовж 2016 року. Окремим блоком цього разу ми також додали питання, що
стосуються проявів корупції в Україні та стану боротьби з нею.
Інтегральний показник Судового Індексу Асоціації за підсумками дослідження становить 2,43 бали (з 5-ти
можливих). Представлені результати Судового Індексу Асоціації базуються на даних, отриманих в процесі
4-ої хвилі експертного опитування. Крім того, під час підрахунку інтегрального показника хвилі були
враховані оцінки директорів компаній-членів Асоціації, отримані в рамках 2-х хвиль Індексу Інвестиційної
привабливості у 1-му та 2-му півріччях 2016 року. Тож, загалом участь в Судовому Індексі взяли відповідно
92|89 керівників та 53 юристи.
СУДОВИЙ ІНДЕКС АСОЦІАЦІЇ ТРАДИЦІЙНО МАЄ ТРИ РІВНОПРАВНІ СКЛАДОВІ:
1) оцінки рівня довіри до судової системи з боку керівників компаній-членів Асоціації, основних споживачів
послуг з юридичного супроводу справ у судових органах;
2) оцінки ефективності (неупередженості та об’єктивності) судової системи з боку професійного
середовища. До цієї категорії респондентів відносяться юристи компаній-членів Асоціації, юристи
юридичних/консалтингових компаній, що надають професійні послуги та забезпечують юридичний
супровід клієнтів у судах;
3) середня оцінка професійною спільнотою 9 (дев’яти) ключових складових організації та діяльності
української судової системи.
ОЦІНКА КЕРІВНИКІВ КОМПАНІЙ
Як у першому, так і в другому півріччі, ключові інвестори відзначають відсутність або ж сповільнений хід
судової реформи. Відповідно, у першому півріччі минулого року найбільший відсоток респондентів (91%)
не помітили реформи судової системи та незадоволені рівнем корупції в Україні. У другій половині 2017
року 74% директорів також відмітили відсутність зрушень у бік просування реформи системи правосуддя в
Україні (цей негативний фактор став 2-м після рекордсмена – корупції (75% респондентів)).
Незважаючи на це дослідження виявило, що показник довіри директорів до судової системи збільшився і
за підсумками 2016 року склав – 1,82 бали з 5-ти можливих (для порівняння у 2015 цей показник дорівнював
– 1,64 бали, а два роки тому складав – 1,79 бали за 5-тибальною шкалою).
ОЦІНКА ЮРИСТІВ
Юристи, які працюють у членських компаніях Асоціації, вже традиційно оцінили ситуацію більш позитивно.
Так, за оцінками цієї групи експертів неупередженість та об’єктивність судової влади становить – 2,56 з 5-ти
(у 2015 році – 2,30). Тож, спостерігаємо незначне, але все ж таки зростання.

9 КЛЮЧОВИХ КРИТЕРІЇВ – СКЛАДОВИХ СУДОВОГО ІНДЕКСУ
Серед ключових факторів: прозорість судового процесу, кваліфікація суддів, відповідність строків прийняття
судових рішень законодавчим термінам, якість судових рішень, справедливість судових рішень, доступність
судових рішень, передбачуваність результатів судового процесу, незалежність судової системи від органів
державної влади, а також фактична доступність судового захисту. Середній показник за останніми даними
становить – 2,91, що ненабагато, але все ж таки вище, аніж минулого року (2,78).
ЩО ЗАВАЖАЄ СУДОВІЙ СИСТЕМІ: ТОП-6 ФАКТОРІВ
1 фактор – корупція та хабарництво в рамках судового процесу
2 фактор – неефективність та тривалість виконання ухвалених судом рішень
3 фактор – занадто висока завантаженість судів, що призводить до зниження якості рішень, які
приймаються суддями
4 фактор – незрозумілі процедури судового процесу
5 фактор – низький рівень правової обізнаності суспільства та відсутність роботи зі сторони держави у
цьому
6 фактор – неоднозначність законодавства, з яким має справу суд
БЛОК «КОРУПЦІЯ»
Під час виміру останньої хвилі Судового Індексу, користуючись нагодою, ми вирішили також поцікавитися
думкою бізнес-спільноти стосовно ситуації з корупцією в Україні.
Серед основних проявів корупції експерти вказують, зокрема, такі:
- хабарі для прийняття позитивного рішення;
- затягування ухвалення рішень в інтересах суддів (вимагання);
- необґрунтоване прийняття рішень в інтересах органів державної влади;
- прийняття рішень по домовленості;
- тісні зв’язки між представниками суду, які впливають на їхню неупередженість;
- судді знаходять «аргументи» для протилежної сторони;
Більше того, деякі респонденти відмічають, що податкові органи при перевірці відразу натякають на
необхідність платити хабарі. Несплата хабара призводить до аудиторського звіту, що суперечить закону і
здоровому глузду. Оскарження складні, тому що судді не вникають в суть справи і часто стають на бік
податкової служби.
В той самий час, наші експерти поділилися своїм баченням інструментарію подолання існуючої
проблематики. Серед потенційно дієвих механізмів опитані назвали: процедуру обрання суддів
громадянами, автоматизація усіх процесів та усунення людського фактору, створення абсолютно нового
корпусу суддів, контроль витрат усіх суддів, освітлення в ЗМІ успішних кейсів по боротьбі з корупцією тощо.
Партнер дослідження - Gemius > http://www.gemius.com.ua
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся до співробітників департаменту комунікацій
Європейської Бізнес Асоціації, за телефоном +38 (044) 496-06-01 або по e-mail: pr@eba.com.ua.
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА:

Європейська Бізнес Асоціація - неурядова організація, яка об'єднує 900 європейських, міжнародних та
вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Сьогодні Асоціація є провідною організацією міжнародного
бізнесу в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була
Європейська Комісія, яка зацікавлена в підтримці європейського бізнесу в Україні та налагодженні
двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євро інтеграції в
Європейський Союз, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу
з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та
залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави. Детальна інформація на сайті:
www.eba.com.ua.

