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ПРЕС-РЕЛІЗ
СТАН СИСТЕМИ ПРАВОСУДДЯ ЗА ОЦІНКАМИ БІЗНЕСУ
РЕЗУЛЬТАТИ 3-ОЇ ХВИЛІ СУДОВОГО ІНДЕКСУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БІЗНЕС АСОЦІАЦІЇ
В кінці 2015 року – на початку 2016 року Європейська Бізнес Асоціація запитала топ-менеджерів та
юристів, що працюють у членських компаніях, про поточний стан справ у адміністративних та
господарських судах, а також про рівень їхньої довіри до судової гілки влади в цілому.
Інтегральний показник Судового Індексу Асоціації за підсумками останнього дослідження становить 2,24 за
п’ятибальною шкалою. Цікаво, що результат минулорічного опитування не суттєво відрізнявся – 2, 21 з 5
можливих.
Представлені результати Судового Індексу Асоціації базуються на даних, отриманих в процесі 3-ої хвилі
експертного опитування. Також, в процесі розрахунків були додані оцінки директорів компаній-членів
Асоціації, отримані в рамках 4-хвиль Індексу Інвестиційної привабливості у 2015 році. Тож, загалом участь в
Судовому Індексі взяли 114|121|98|71 керівник та 68 юристів.
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 і минулого року керівники компаній, які по суті є споживачами юридичних послуг, знову оцінили судову
систему нижче, аніж це зробили правники. Довіра топ-менеджерів досудової гілки влади у 2015 складає 1,64
бали. Для порівняння аналогічний показник у 2014 році був вищим та дорівнював 1,79.
ОЦІНКА ЮРИСТІВ
Юристи, які працюють у членських компаніях Асоціації, оцінюють ситуацію позитивніше. За оцінками цієї групи
експертів неупередженість та об’єктивність судової влади становить – 2,30 з 5 (у 2014 році – 2,14).
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
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державної влади, а також фактична доступність судового захисту. Середній показник за останніми даними
становить – 2,78, що ненабагато вище, аніж минулого року (2,70).
Слід відмітити, що найвищий середній бал знову здобув критерій доступності судових рішень – 3,76 бали. При
цьому господарські суди дотримуються принципу доступності своїх рішень у більшій мірі, ніж адміністративні.
В той же час, дослідження показало, що 54% респондентів вважають зміну величини судового збору причиною
обмеження доступ до адміністративних судів.
В той самий час, найнижче узагальнене значення має критерій незалежності судів від інших гілок державної
влади – 2,02 бали з 5 можливих.
ГОСПОДАРСЬКІ VS АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ
Особливістю нашого дослідження є розподіл оцінок експертів за спеціалізацією судів, з якими частіше
стикаються представники компаній-членів Асоціації. Цього разу відповіді юристів окремо по господарським та
адміністративним судам знову дещо різняться. Так, адміністративні суди оцінені дещо нижче, аніж господарські,
майже по всім характеристикам (див. слайд № 6 презентації).

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ, ПРО ЯКІ ГОВОРЯТЬ РЕСПОНДЕНТИ
91% - корупція в судах
82% - неефективність та тривалість виконання ухвалених судом рішень
74% - занадто висока завантаженість судів, що призводить до зниження якості рішень, які приймаються
суддями
71% - неоднозначність законодавства, з яким має справу суд
46% - низький рівень правової обізнаності суспільства та відсутність роботи зі сторони держави у цьому
напрямку
25% - закритість судового процесу для пересічних громадян
25% - незрозумілі процедури судового процесу
Більше деталей Ви зможете знайти у презентації.
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.

