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РІШЕННЯ №8
зборів суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Про призупинення дії окремих положень Засад використання автоматизованої системи 
документообігу в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду

На підставі статті 128 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 
2016 року №1402-VIII, пункту 1.4.9, Положення про автоматизовану систему документообігу 
суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 26.11,2010р. №30 (в редакції від 15 
вересня 2016 року), у зв’язку з відсутністю технічної можливості виконання окремих 
положень 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), збори суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

ВИРІШИЛИ:

1. Призупинити дію абзацу 8 пункту 4.1. розділу 4 Засад, а саме: раніше визначеному 
в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються « - 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)».

2. Автоматизований розподіл подань та клопотань 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) до моменту створення технічної можливості 
реалізації абзацу 8 пункту 4.1. розділу 4 Засад здійснювати автоматизованою 
системою документообігу суду на загальних засадах.

3. Призупинити дію п.6.6. розділу 6 Засад, а саме: «При розрахунку коефіцієнту 
навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи не 
враховуються виключно дні перебування судді у відпустці та дні відсутності судді 
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Всі інші дні, у які не розподіляються 
щодо конкретного судді судові справи, враховуються при розрахунку коефіцієнта 
навантаження судці».

4. Не враховувати при розрахунку коефіцієнта навантаження дні, у які не 
розподіляються щодо судді судові справи до моменту створення технічної 
можливості реалізації п.6.6. розділу 6 Засад.

Д. С. Чорненька

Секретар зборів, 
суддя Апеляційної палати Вищого 
антикорупційного суду А. С. Никифоров
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