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РІШЕННЯ № 9
зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи 
документообігу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Апеляційної палати 
Вищого антикорупційного суду Чорненької Д.С. про внесення змін до Засад 
використання автоматизованої системи документообігу в Апеляційній палаті 
Вищого антикорупційного суду, затверджених рішенням зборів суддів 
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03 вересня 2019 року №5 
(зі змінами) (далі - Засади), на підставі статті 128 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року №1402-VIII, з урахуванням 
пункту 1.4.9. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, 
затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 р. №30 (в 
редакції від 15 вересня 2016 року), збори суддів Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду,

ВИРІШИЛИ:

1. Унести до Засад такі зміни:
1.1. Доповнити пункт 2 Розділу І словами «Положення про порядок 

функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно- 
телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя 
від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21».

1.2. Викласти пункт 4.1. Глави 4 Розділу II у наступній редакції:
«4.1. Раніше визначеному в кримінальній справі головуючому судді (судді- 

доповідачу) передаються:
- справи, визначені у п.3.1. абз.1 п.3.3. Глави 3 Розділу II Засад;
- апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції, які надійшли 

до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах однієї справи, 
після визначення судді-доповідача у цій судовій справі до ухвалення рішення, 
яким закінчується провадження у суді першої інстанції;
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- апеляційні скарги, на судові рішення суду першої інстанції, постановлені 
по суті обвинувачення, які подані до Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду у межах однієї справи, в тому числі на різні судові 
рішення;

- апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, які надійшли до Апеляційної 
палати Вищого антикорупційного суду у межах одного кримінального 
провадження, в тому числі за номером кримінальних проваджень іноземних 
держав (за номером ЄРДР та з урахуванням виділених в окреме провадження 
та/або об’єднаних в одне кримінальне провадження) або відносно однієї і тієї ж 
особи (підозрюваного, обвинуваченого);

- заяви про виправлення описок у судовому рішенні, заяви про роз’яснення 
судового рішення, заяви про відновлення втраченого судового провадження, 
заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, заяви про 
повернення застави;

- подання та клопотання про передачу кримінального провадження (справи) 
на розгляд іншого суду, які надійшли у межах одного кримінального 
провадження (за номером ЄРДР) або відносно однієї і тієї ж особи 
(підозрюваного, обвинуваченого), якщо такі судові справи не розглянуті.

Процесуальні документи, передбачені пунктом 4.1. підлягають 
автоматизованому розподілу у загальному порядку у разі тимчасового 
відсторонення судді-доповідача від здійснення правосуддя, звільнення з посади 
або припинення його повноважень.».

1.3. Викласти підпункт 1 абзацу третього пункту 3.2 Глави 3 Розділу III у 
наступній редакції:

«1) щодо судді, який брав участь у вирішенні цієї самої справи в суді 
апеляційної інстанції, що надійшли на новий апеляційний розгляд після 
скасування ухвали чи рішення суду першої та апеляційної інстанції;».

1.4. Викласти пункт 4.1 Глави 4 Розділу III у наступній редакції:
«4.1. Раніше визначеному в цивільній справі головуючому судді (судді- 

доповідачу) передаються:
- справи, визначені у п.3.1. та абз.1 п.3.2. Глави 3 Розділу III Засад;
- апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції, які подані до 

Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах однієї справи, після 
визначення судді-доповідача у цій цивільній справі;

- апеляційні скарги, на судові рішення суду першої інстанції, які подані до 
Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у межах однієї справи, але 
на різні судові рішення, якщо провадження не закінчено;

- цивільні справи, повернуті до апеляційної інстанції після виконання вимог 
ч.З ст.365 ЦПК України;

- заяви у цивільних справах про вирішення питання про прийняття 
додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення 
судового рішення, повернення судового збору (ст.ст. 269, 270, 271 ЦПК 
України); заяви (клопотання), пов’язані із виконанням судових рішень, 
передбачені статтями 431, 432, 435 ЦПК України; заяви про відновлення 
втраченого судового провадження; заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами.



- заяви про забезпечення позову, доказів, клопотання про скасування заходів 
забезпечення позову/доказів, про скасування заходів зустрічного забезпечення, 
про заміну одного заходу забезпечення позову іншим, вжитих судом в порядку 
частини третьої статті 150, статей 152, 154, 155 ЦПК України.

Процесуальні документи, передбачені абзацами 2-6 пункту 4.1. підлягають 
автоматизованому розподілу у загальному порядку у разі тимчасового 
відсторонення судді-доповідача від здійснення правосуддя, звільнення з посади 
або припинення його повноважень.».

2. Встановити, що ці зміни до Засад набирають чинності з наступного 
робочого дня після їх затвердження.

Головуюча на зборах, 
голова Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду

Секретар зборів, 
суддя Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду

Д. С. Чорненька

М. С. Глотов


