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висновок Nb 598

комплексного експертного дослiдження
вiд 25 сiчня 2022 року

вступ

24 сiчня 2022 року листом вих. JYs 188/5/06-00-22 вtд 24.0|.2022 на

адресу Науково-дослiдного iнституту iнтелектуаJIьноi власностi НацiонzlJlьноi

академiТ правових наук Украiни надiйшов запит вiд Щержавного пiдприсмства

кIнформацiйнi судовi системи)) (далi ДП (ICC)) за пiдписом в.о.

генерапьного директора Козлова N4.B. про надання експертного висновку

комплексного експертного дослiдження з питання щодо обrрунтованостi

обрання переговорноТ процедури закупiвлi при проведеннi Територiальними

управлiннями Щержавноi судовоi адмiнiстрацii УкраТни, апеляцiйними судами

з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, а також справ про адмiнiстративнi

правопорушення (апеляцiйними судами), апеляцiйними судами з розглЯДУ

адмiнiстративних справ (апеляцiйними адмiнiстративними судами) Та

апеляцiйними судами з розгляду господарських справ (апеляцiйниМи

господарськими судами), мiсцевими адмiнiстративними судами (окружНИМИ

адмiнiстративними судами) та мiсцевими господарськими судами

(господарськими судами), Верховним судом, Виrцим антикорупцiйним сУДОМ,

Службою судовоi охорони, Виrцою радою правосуддя закупiвлi послУГ З

супроводження програмного забезпечення для автоматизацii документООбiГУ

судУ у держаВного пiдприсмства <<Iнформацiйнi суловi системи>) вiдповiдно до



Tl. 2 ч. 2 ст.40 Закону УкраТни кПро публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грулня 20t5

рокУ j\b 922-!III (зi змiнами), а саме: якщо роботи, товари чи послуги можутъ

бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним суб'ектом

господарювання за H€UIBHocTi одного з таких випадкiв: предмет закупiвлi

полягас У cTBopeHHi або придбаннi витвору мистецтва або художнього

виконання; укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного

або мистецького конкурсу; вiдсутнiсть конкуренцiт з технiчних причин, яка

мас бути документ€UIьно пiдтверджена замовником; icHye необхiднiсть захисту

прав iнтелектуа-гlьнот власностi; укладення договору з постачальником

((останньоi надii)> на постачання електричноi енергii або природноГо ГаЗУ.

KpiM цього, вiдповiдно до п. 2 ч.7 ст. 3 Закону Украiни <Про публiчнi

закупiвлil> вiд 25 грудня 2015 року J\Ъ 922-Y|l| (зi змiнами) придбання

замовником ToBapiB, робiт i послуг, вартiстъ яких дорiвнюе або ПеревИШryе 50

тисяч гривень та с меншою за BapTicTb, що встановлена у п. 1 та 2 ч. t ст. 3

Закону УкраiЪи <Про публiчнi закупiвлi> вiд 25 грудня 20|5 рокУ J\b 922-VIII

(зi змiнами), здiйснюетъся без застосуванIш порядку проведення сПРОЩенИХ

закупiвель, а саме: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi,

поставленi чи наданi виключно певним суб'ектом господарювання за

HajIBHocTi одного з таких випадкiв: предмет закупiвлi полягае у cTBopeHHi або

придбаннi витвору мистецтва або художнього виконання; укладення ДОГОВОРУ

прО закупiвliЮ з переМожцеМ apxiTeKTypнol,o або мистецъкого конкурсу;.

вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин, яка мае бути документ€lльно

пiдтверджена замовником; icHyc необхiднiсть захисту прав iнтелектуальнот

власностi; укJIадення договору з постачаJIъником "останнъоi надii" на

IIостачання електричноi енергiТ або природного газу.

На дослiдження надано засвiдченi копi'i наступних матерiаЛiВ:

1. Закон Украiни кПро судоустрiй i статус суддiв>> на 4! арк.;

2. Копiя рiшення Ради суддiв Украiни вiд29.02.2008 Jф З8 на 1 арк.;

3. Копiя Технiчного завдання единоi судовоi iнформацiйнот оистеми

(CCIC) на 14 арк.;



4. Копiя рiшення Ради суллiв Украiни ьiд26.11.2010 Ns 30 (iз змiнами)

на 19 арк.;

5. Копiя Свiдоцтва про реестрацiю авторсъкого гIрава на TBip Nр 44023

на 1 арк.;

6. Копiя Свiдоцтва про реестрацiю авторсъкого права на TBip Ns 44024

на 1 арк.;

7. Копiя ,щоговору про закупiвлю послуг з системного супроводу

програмного забезпечення документообiry мiсцевих загаJIьних сулiв за

державнi кошти вiд 20 червня 2012 року Jф 228 iз додатками на 7 арк.;

8. Копiя Щоговору про надання послуг щодо консуJIътування стосовно

систем i програмного забезпечення (послуг з системного супроводу

програмНого забеЗпеченнЯ докуменТообiry у мiсцевИх заг€Lльних судах) вiд 05

травня 2015 року J\b 81т iз додатками на 7 арк.;

9. Копiя Щоговору про надання послуг щодо консультування стосовнО

систем i програмного забезпечення вiд 1б травня 2О116 рокУ Jф 266-16 iЗ

додатками на 5 арк.;

10. Копiя .щоговору про надання послуг з супроводження програмного

забезпеченнrI для автоматизацii документообiry суду в мiсцевих загалъних

судах ХаркiвсъкоТ областi вiд J\Ъ 43т-l В iз додатками на б арк.;

11. Копiя ,щоговору про надання послуг з супроводження програмного

забезпечення, для автоматизацii документообiry суду в мiсцевих загап""ч

судах XapKiBcbKoi областi вiд Ns 19т-18 iз додатками на 5 арк.;

локаJIъних комп к

вiдеоконференцзв' язк},

документообiгу; супроводження iншого програN{ного забезпечення; доступ до

електронних юридичних баз даних; оренда засобiв iнформатизацii;

модернiзацiя лока-пьноi комп'ютерноi мережi; пiдключення до мережi IHTepHeT;

розробка веб-сайТiв, ведеНня Сдиного державного ресстру судових рiшень,

12. Копiя Типового договору про закупiвлю послуг з iнформатизацiТ

(обслуговування засобiв iнформатизацii; централiзоване адмiнiстрування

комп'ютерних мереж;

супроводження

супроводження

автоматизованоi

систем

системи



ведення единоТ бази даних електронних адрес, HoMepiB факсiв (телефаксiв)

суб'ектiв владних повноважень тощо) для мiсцевих та апеляцiйних судiв,

вищих спецiалiзованих сулiв Украiни. Служби судовоi охорони, ,Щержавнiй

судовiй адмiнiстрацii Украiни та територiалъних управлiнь Щержавноi судовоi

адмiнiстрацiТ Украiни вiд 26.0З.2018 J\b 248118 iз додатками на 9 арк.;

13. Копiя Щоговору про закупiвлю послуг, пов'язаних з програмним

забезпеченням вiд J\Ъ 06-2217| iз додатками на 11 арк.;

14. Копiя виписки з Сдиного державного ресстру юридичних осiб,

фiзичних осiб- пiдприемцiв та громадських формувань державного

пiдгrрисмства <<Iнформачiйнi судовi системи> на 1 арк.;

15. Копiя витяry з единого державного

фiзичних осiб- пiдприемцiв та громадсъких

реестру юридичних осiб,

формувань державного

пiдприсмства <Iнформацiйнi суловi системи)> tra 4 арк.;

16. Itопiя Статуту державного пiдприсмства

системи)> зi змiнами на 11 арк.;

<Iнформацiйнi судовi

державного пiдприсмства <Iнформацiйнi суловi систеN,{и)> на 1 арк.

Iиатерiали експертам доставленi запакованими в пакунки з полiмерного

матерiалу, порушень цiлiсностi пакункiв не виявлено. Отримана експертами

кiлькiсть матерiалiв вiдповiдас тим, що з€вначенi у супровiдних документах.

Щля проведен}UI дослiдження поставлене питання: <<Чи е обrрунтованим

обрання переговорноi процедури при проведеннi Територiальними

управлiннями Щержавнот судовоi адмiнiстрацiт Украiни, апеляцiйними

судами з розгляДУ цивiльнIlх i кримiнальних справ, а також справ про

адмrнlстративнi правопорушення (апеляцiйними С}дами): апеляцiйними

судами з розгляду адмiнiстративних справ (апеляцiйними

адмiнiстративними судами) та апеляцiйними судами з розгляду

господарських справ (апеляцiйними господарськими С}ДаМИ)л мiсцевими

адмiнiстративIrими судами (окружними адмiнiстративними судами) та



мiсцевими господарськими судами (господарськими С}ДаМИ)l Верховним

судом, Вищим антикорупцiйним судом, Службою судовоi охорони, Вищою

радою правосуддя закупiвлi послуг iз 'супроводження програмного

забезпечення для автоматизацii документообiгу суду у державного

пiдприсмства <<Iнформацiйнi суловi системи)> вiдповiдно п. 2 ч.7 ст. 3 та п.

2 ч, 2 ст. 40 Закону Украiни .,Про публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грулня 2015

року м 922_VIII (зi змiнами)о а саме: якщо роботио товари чи послуги

можуть бути виконанi, поставленi чи наданi виключно певним субОсктом

господарювання за наявностi одного

конкуренцii з технiчних причин,

пiдтверджена замовIIиком; lcнy€

iнтелектуал ьноi власностi?

випадкiв: вlдсутнlсть

бути документально

захисту прав

Враховуючи вищезЕвначене, змiст та обсяг матерiалiв, що надiйшли на

дослiдження, розумiючи змiст завдань та питань тrоставлених на вирiшення

експертизи, виходячи iз положень п. 4.|4 Iнструкцii прО призначеннЯ та

проведення судових експертиз та експертних дослlджень, затверджено1

MiHicTepcTBoM юстицii УкраiЪи 08.10.1998р. Jф 53/5, та Закону Украiни кПро

наукову та науково_технiчну дiяльнiсть> вiд 26.|1.2015 р. (ri змiнамИ та

доповненнями) [16], з метою забезпечення повного та об'ективного

дослiдження, проведення дослiдження доручено експертам:

Щорошенку Олександру Федоровичу - директору Науково-дослiдного

iнституту iнтелектуальноТ власностi нАпН УкраТни, кандидату юридичних

наук, який мае вищу технiчну ocBiTy, вищу ocBiTy у сферi iнтелекryалънот

впасносТi, квалiфiкацiЮ судовогО експерта за спецiа.ltьнiстю 1З.3 Щоспiдження

пов'язанi з винаходами i корисними моделями; 13.4 Щослiдження, пов'язанi з

промисловими зразками; 13.6 ,Щослiдження, пов'язанi з комерцiйними

(фiрмовЙми) найменуваннями, торговельними марками (знаками для ToBapiB i

послуг), географiчними зЕ}значеннями (свiдоцтво J\b 9зз вiд 28,10,2005

з таких

яка ма€

необхiднiсть

(продовжено безстроково вiдповiдно до рiшення IEKK Ns 30 вiд 28.11,2008),



стаж роботи в сферi iнтелектуалъноi власностi З 1997 Року, стаж судово-

експертноi роботи з 2002 року.

Петренку Сергiю Анатолiйовичу (за погодженням), який е патентним

повiреним Украiъи (Свiдоцтво Ns З74 вtд28.|2.20|0 року, видане 25J2.201r0),

мае вищу технiчну ocBiTy, вищу юридичну ocBiTy, спетIiальну вищу ocBiTy з

iнтелектуалъноi власностi, науковий ступiнь кандидата юридичних наук,

наукове звання старший науковий спiвробiтник, квалiфiкацiю судового

експерта з питань iнтелектуальноi власностi, у тому числi за спецiальнiстю

|з.|.2 <ЩослiдженЕя пов'язанi з комп'ютерними програмами i компiляцiями

даних (базами даних)> (Свiдоцтво MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи Jф 1231 про

присвоення квалiфiкацii судового експерта, видане 08.07.2011 року, дiйсне до

1з.10.2023 року), стаж роботи в сферi iнтелектуальноi власностi та стаж

судово-експертноТ роботи з 2002 року.

ДОВIДКОВО-НОРМДТИВНI ДОКУМЕНТИ ТД ЛIТЕРДТУРД,

ВИКОРИСТАНI ПРИ ДОСЛЦЖЕННI
1. дстУ 294I-94. Системи оброблення iнформацii. РозробляннrI систем.

Термiни та визначення. Введ. 01-01-1996.К., 199б. 23 с-

2. дстУ ISодЕС |4764:2014. Iнженерiя програмного забезпечення.

процеси життевого циклу програмного забезпечення. Технiчне

обслугоВуваннЯ (ISолЕС 1,4764.2006), IDT. Введ. 01-01-2016.к.' 2016. Зб с. 
ir

з. дстУ ISодЕС TR 1527|:2010. Iнформацiйнi технологiТ. Настанови

щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життевого цикJIу програмного

забезпечення) (ISO/IEC TR 15271:1998, IDT). Введ. 01-07-2012. к., 2012.44 с.

4. дсту ISQ/IEC/IEEE 15288:2016 (ISОДЕСДЕЕЕ 15288:2015, IDT).

Iнженерiя систем i програмного забезпечення. Процеси життевого циклу

систем. Введ. 01-01-2018. К.,2018.90 с.

5. Роз'яснення Мiнекономрозвитку вiд,22.1 1.2016 JYs 3302-06lз,7709-06.

URL: http://me.gov.uallnfoRez/Documentslist?lang:uk-UA&id:f2e30594-Ъaбc,

42Of_9c24_2a8524|5a884&tag:InforezKnowledgeDb. _ лист вiд 22.||.20].6



Ns3302-0бl377о9-06 "ТIIодо застосуваннrI переговорноi процедури". (дата

зверненн я: 24.0 I .2022).

6. Лист Мiнекономрозвитку вiд 25.11.20|6 Ns З302,06138247-06
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htф://www.me.gov.uaДnfoRez/Documentslist?lang:uk-UA&id:f2e305 94,ЪабС-
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:2 &fCtx:inName& fS ort:date& Б dir:de sc. (дата звер ненн я: 2 4 .0 | .2022).

7. единий закупiвелъний словник Ш 021:2015 : затверджениЙ

Наказом Мiнекономрозвитку УкраiЪи вiд 2З.12.20|5 р. Jф t749. [ЕлектроннИЙ

ресурс] - Режим доступу : https: l l zakon.rada. gov.ualradalshow/v 17 497 З 1 - 1 S#Text.

8. Положення про автоматизовану систему документообiry сУДУ:

Рiшення РадИ суддiв Украiни вiд 26 листопада 2Ol0 року Jф 30 ll (зi змiнами)

Вiдомостi ВерховноI Ради УкраIни [Електронний ресурс] - Режим доступу :

htPs://zakon.rada. gov.ualradalshow/vr0З04 1 4- 1 O#Text.

g. Про автОрське правО i сумiжНi права: ЗакоН в\д 2З.|2.199З року }Гэ

З792-ХIТ (зi змiнами) ll Вiдомостi BepxoBHoi Ради [Електронний ресурс] -
Р ежим доступу : https : l l zakon. rаdа. gov. uall aws/shoй3 7 92 - |2#Т ext.

10. Про доступ до судових рiшень : Закон вiд22.t2.2005 рокУ j\b 3262-IV

(з i змiнами) // http s : l l zakon.tada. gov. uallaws/sh ow l 3 262-1 5 # Text.

11. Про електроннi документи та електронний документообiг: ЗаКОН ВiД

22.05.200З року Ns 851-N (зi змiнами) ll Вiдомостi ВерховноТ Радч,

[Електронний ресурс] доступу :

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85 1 - 1 S#Text.

12. Про затвердження загаJIъних вимог до програмних продуктiв, якi

закуповуються та створюються на замовленнrI державних органiв: Постанова

КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд 12.08.2009 Ns 869 (зi змiнами) /i Вiдомостi

Верховноi Ради [Електронний ресурс] Режим доступу :

http s ://zakon.rada. gov.uallaws/shod8 6 9 -2009 -o/aDO%BF#Text.

1з. Про затвердженнrI Iнструкцii про призначеннrI та проведення

судових експертиз та експертних дослiджень та Науково-методичних



рекомендацiй з питань пiдготовки та призначення судових експертиз та

експертних дослiджень: Наказ MiHicTepcTBa юстицiТ УкраiЪи вiд 08.10.1998 J\b

5Зl5 (зi змiнами) // Вiдомостi Верховноi Ради [Електронний ресурс] - Режим

до ступу : http s : l l zakon. rada. gov. uall aws/shoflzQ 7 0 5 - 9 8# Text.

14. Про затвердження перелiку обов'язкових етапiв робiт пiд час

проектування, впровадження та експлуатацiт засобiв iнформатизацii :

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 04.02.1998 року м 121 (зi змiнами)

ll Вiдомостi Верховноi Ради [Електронний ресурс] Режим доступу :

https ://zakon.rada. gov.uallaws/show/ 1 2 1 -9 8-%DO%BF#Text.

15. Про затвердження Порядку ведення единого державного реестру

судовиХ рiшенЬ : РiшенНя Вищоi радИ правосуддя вiд 19.04.2018 року Jtlb

|200l0ll5-18 (зi мiнами) // ВiдомОстi BepxoBHoi Ради [Електронний ресурс]. -
Режим доступу : https: l l zakon. rada. gov.ualradalshow/v 1 2009 1 0 - 1 8#Text.

16. Про затвердження порядку взаемодii органiв виконавчоТ влади з

питанъ захисту державних iнформацiйних pecypciB в iнформацiйних та

телекомУнiкацiйниХ системаХ : Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

16.11 .2о02 року Ns 1772 // Вiдомостi ВерховноI Ради [Електронний ресурс]. -
Режим доступу :https:llzakon.rada.gov.uallaws/shod1772-2002-%D0%BF#Text.

17. ПрО затвердЖеннrI Порядку використаннrI комп'ютерних програм в

органах виконавчоi влади : Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

10.09.2003 року Jф 1,4ЗЗ (.i змiнами) ll Вiдомостi Верховноi Радч.

[Електронний Режим доступу :

https ://zakon.rada. gov.uallaws/show/ 1 4 З3 -200З -%DO%BF'#Text.

1 8. Про захист iнформацii в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах:

Закон вiд 05.07.|994 J\b 80/94-ВР (зi змiнами) // Вiдомостi Верховноi Ради

[Е,лектронний ресурс].

https ://zakon. rada. gov. uallaws/showl8 0 l 9 4,%DO%B2%D |%8 O#Text.

19. Про iнформацiю: Закон вiд 02. |0.1992 j\b 2657-ХII // База даних Про

iнформацiю: Закон вiд 02.10.|992 J\b 2657-)(IT (.i змiнами) ll Вiдомостi



ВерховноТ Ради Украiни [Е,лектронний ресурс]. Режим доступу :

https:llzakon.rada.gov.uallaws/show/2657-12#Text.

20. Про публiчнi закупiвлi : Закон в\д 25.12.2015 року J\Ъ 922-VIII (Зi

змiнами) // Вiдомостi ВерховноТ Ради Украiни [Електронний ресурс]. - Режим

доступу : https ://zakon.rada. gov.uallaws/show/26 57 -\2#Т ext

htфs ://zakon.rada. gov.uallaws/shoй922- 1 9#Text.

21. Про судову експертизу: Закон вiд 25.02.|994 J\ъ 4038-ХII Вiдомостi

Верховноi Ради [Електронний ресурс] Режим доступу :

htфs ://zakon. rada. gov.uallaws/show/403 8 - 1 2#Text.

22.Iфо судоустрiй i статус суддiв : Закон вiд 02.06.20tб рокУ J\b 1402-

VIII (зi зйiнами) // Вiдомостi Верховноi Ради Украiни [Електронний ресурс]. -
Режим доступу : htфs://zakon.rada.gov.uallaws/showl265"7-12#Text

httpsz l l zakon.rada. gov.uallaws/show/ 1 402- 1 9#Text.

2З. Про телекомунiкацii: Закон вiд 18.11.2003 Ns 1280-IV (зi ЗМiНаМИ)

ll Вiдомостi Верховноi Ради [Е,лектронний ресурс] Режим доступу :

http s : l l zakon. rada. gоч. uall aws/shofl 1 2 8 0 - 1 5 # Text.

24. ТлумачНий словник З iнформатики l Г.Г. Пiвняк, Б.С. Бусигiн,

М.М. ,Щiвiзiнюк та iH. Д., Нац. Гiрнич. ун-т, 2010. 600 с.

25. Г[пенум Верховного Суду Украiни. Постанова. <Про застосування

судами норМ законодавства у справах про захист авторського права i сумiжних

прав)) вiд 04.06.2010 Ns 5 // ВiдомосТi ВерховНоi Ради [Електронний ресурс] -.

Режим доступУ : hltps: l l zakon.rada. gov. uallaws/show/vO 0 0 5 700- 1 O#Text.

26. Про захист економiчноi конкуренцii : Закон Украiни вiд 11.01.2001

J\b 2210-III (зi змiнами) // Вiдомостi BepxoBHoi Ради [Електронний ресурс] -
Р ежим доступу : https: l l zakon. rada. gov. ua/l aw s l show l 221 0 _ 1 4#Text.

OCHOBHI ПОНЯТТЯ I ТЕРМIНОЛОГIЯ

Авmомumuзованш сuсmема dокуменmообizу cydy (дсfс) - сукупнiсть

розподiлених комп'ютерних програм i вiдповiдних програмно-апаратних

9



комплексiв, визначених Положенцям про автоматизовану систему

документообiгу сУДУ, затвердженим Радою суддiв УкраiЪи.

- державне пiдприсмство <Щентр

управлiння Щержавноi судовоi

AdMiHicmp umоР Bid кр umОzо сер ed о в uu4а € d uHoi су d oBoi iнформацiйно-

mелекомунiкал4iйноi с uсmемu (dалi -

судових cepBiciB>>; вiднесене до

CCITC)

сфери

адмiнiстрацiТ УкраiЪи (далi - ДСА УкраiЪи).

База dанuж (компiляцiя daHux) - сукупнiстъ TBopiB, даних або будь-якоТ

iншоi нез€lJIежНоi iнфорМацii У довiльнiЙ формi, в томУ числi - електроннiй,

пiдбiр i розташування складових частин якоi та iT упорядкування е

результатом творчоi працi, i складовi частини якоi е доступними

iндивiдуально i можуть бути знайденi за допомогою спецiальноi пошуковоi

системи на ocнoвi електронних засобiв (комп'ютера) чи iнших засобiв.

органiзацiйно-технiчна система, що вiдповiдно до закону забезпечуе обмiн

документами (надсилання та отримання документiв) в електроннiй формi мiж

судами, мiж судом та учасниками судового процесу, мiж учасниками судового

процесу, а також фiксування судового процесу i участь уrасникiв судового

процесу у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцii; розширена

версiя Автоматизованоi системи документообiry суду.

система, в якiй реалiзуетъся технологiя обробки iнформацiт з використанням

технiчних i програмних засобiв.

Комп'юmерна проZралаа (кrD - Набiр iнструкцiй у виглядi слiв, цифр,

кодiв, схем, символiВ чи У будь-якОму iншоМу вигляДi, виражених у формi,

придатнiй для зчитування комп'ютером, якi приводять його у дiю для

досягнеНнrI певнОТ метИ або резУльтатУ (це поняття охоплюс як операцiйну

систему, так i прикJIадНу програму, вираженi у вихiдному або об'ектному

кодах).

Послуzч - будь-який предмет закупiвлi, KpiM ToBapiB i робiт, зокрема
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дослiднi або дослiдно-конструкторсъкi розробки, медичне та

обслуговування, найм (оренда), а також фiнансовi та консулътацiйнi

поточний ремонт.

Авmор _ фiзична особа, яка своею творчою працею створила TBip.

побутове

послуги,

ПохiDнuй mBip - TBip, що е творчою переробкою iншого iснуючого

твору без завдавання шкоди його oxopoнi (анотацiя, адаптацiя, аранжування,

шляхом дублювання, озвучення, субтитрування украiнською чи

обробка фольклору, iнша переробка твору) чи його творчим перекладом на

i"-y мову (до похiдних TBopiB не нЕtлежать аудiовiзуалънi твОри, одержанi

iншими

мовами iнших аудiовiзу€Lпьних TBopiB).

Право iHmaneKmymlbHoi власносmi - це право особи на реЗУлЬТаТ

iнтелектуапьноi, творчоi дiяльностi або на iнший об'ект права iнтелектуальнот

власностi, визначений I_цtу та iншим законом. Право iнтелектуальноi

власностi становлять особистi немайновi права iнтелектуальнот власностi та

(або) майновi права iнтелектуальноi власностi, змiст яких Щодо ПеВНИХ

об'ектiв права iнтелекryальноi власностi визначаеться I-цtу та iншим законом.

Проzрамне забезпечення (П3, анzл. software) - програмний заСiб абО ik

вза€мопов'язана сукупнiсть.

проzрамно-апараmнuй комплекс - сукупнiсть технiчних та програмних

засобiв, що забезпечують роботу з електронними документами та пlдготовку

ik до передаванI]я на apxiBHe зберiгання.

Супровid/супровоlнсення проzра"иноzо забезпечення

покращення, оптимiзацii та виправлення дефектiв у програмному забезпеченнi

пiсля його вводу до експлуатацiТ.

у даному роздiлi даються визначення TepMiHiB, iнше тлумачення яких у

рамках даного дослiдrкення неможливо.

ДОСЛIДЖЕННЯ

При проведеннi дослiдження згiдно до положень та вимог Iнструкцii про

призначення та проведення судових експертиз та експертних дослiджень та

науково-методичних рекомендацiй з питанъ пiдготовки . та призначення

l1
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судових експертиз та експертних дослiджень використовув€tлисъ методи

дослiдження: емПiричнi (опис, спостереження, експеримент) та логiчнi (аналiз,

синтез, конкретизацiя, аналогiя, порiвняння) з урахуванняМ МеТОДИЧНИХ

рекомендацiй щодо комплексних судово-експертних дослiджень

комп'ютерних про|рам, методологiчних основ судовоi експертизи об'ектiв

iнтелектуальноТ власностi.

ОбОекти дослiдrrtення :

технiчно-експлуатацiйна та договiрна документацiя, надана на

дослiдження (в паперовому виглядi).

loBidKoBo. ,Щля провеdення dослid)юення в раJиках поруu.lеноzо пumання е

docmamHi*t dослiduсення й аналiз маmерiалiв, HadaHttx на dослidасення у

часmuнi, u|о сmосу€mься поруu,lеноZо пumання,

Експерmu зdiйснююmь dослidження, rрунmуючuсь на переконаннi у

dосmовiрносmi HadaHoi' на dослidження iнформаtlii/вidомосmей. Перевiрка

наdаноi на dослidасенrtя iнфорл,tаtlii, (docmoBipHicmъ, повноmа mоtцо) не

Bxodltmb do колtпеmенtlii' mа вidповidальносmi експерtпiв.

Експерmu не несуmь зобов'язанt по оновленню dослidження У вuпаdкУ

буdь-якuх зл,tiн BxidHttx dанuх пiсля dаmu вuконання/офорл,tлення Вuсновку

експерmа, mакож не несуmь вidповidальносmi за збumкu i наслidкu, ulо

л4ожуmь вuнuкнуmч внаслidок вL!корuсmання LlLrOZo dослidження.

trt

ДОСЛЦЖЕННЯ ЗА IIОСТАВЛЕНИМ IIИТАННЯМ

1. Чи с обгруптованим обрання переговорноi процедури при

проведеннi ТеритоРiальнимИ управлiНнямИ .ЩержавноТ судовоi

адмiнiстрацii Украiъи, апеляцiйними судами з розгляду цивiльних i

кримiнальних справ, а також справ про адмiнiстративнi правопорушення

(апеляцiйними судами)о апеляцiйними судами з розгляду

адмiнiстративних справ (апеляцiйними адмiнiстративними судами) та

апеляцiйними судами з розгляду господарських справ (апеляцiйними

господарськими судами), мiсцевими адмiнiстративними судами
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(окружними адмiнiстративними сулами) та мiсцевими господарськими

судами (господарськими судами), Верховним судом, Вищим

аЕтикорупцiйним судом, Службою судовоi охорони, Вищою радою

правосуддя закупiвлi послуг з супроводження програмного забезпечення

для автоматизацii документообiгу суду у державного пiдприемства

<<tнформацiйнi суловi системи>> вiдповiдно до п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону

Украiни ,,Про публiчнi закупiвлЬ> вiд 25 грулня 201"5 рокУ NЬ 922-VIII (Зi

змiнами), а саме: якщо роботио товари чи послуги можуть бути виконанi,

поставленi чи наданi виключно певним суб'сктом господарювання за

наявностi одного з таких випадкiв: вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних

причин, яка мае бути документально пiдтверджена замовНикоМ; rcнy€

необхiднiсть захисту прав iнтелекryальноi власностi; та вiдповiднО ДО П.2

ч. 7 ст. 3 Закону Уrсраiни <Про публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грулня 2015 РОКУ

ЛЬ 922_VIII (зi змiнами) придбання замовником ToBapiBo робiт i послУг,

BapTicTb яких дорiвнюс або перевищус 50 тисяч гривень та € меншою за

BapTicTbl ЩО встановЛена у п. | та 2 ч. 1, ст. 3 Закону Украiни <<Про

публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грудня 2015 року NЬ 922-Y|Il (зi зМiНаМИ)о

здiйснюеться без застосування порядку проведення спрощених закупiвель,

документально пiдтверлжена замовником; icHyc необхiднiсть захисry прав

iнтелектуал bHoi влас HocTi?

.Щля вирiшеннrl питанъ було проведено

стосуються цього питання i с чинними та

матерiали, наданi на дослiдження.

а саме: вiдсутнiстЬ конкуренцiТ з технiчних причин, яка ма€ бути

аналiз нормативних aKTiB, що

дiючими в УкраiЪi, вивчено

СлiД зазначиТИ, Що вiдповiдно до ст.13 Закону УкраiЪи <Про публiчнi

закупiвлi> вiд 25 грулня2015 року Ns 922-VIII (зi змiнами): <<заt<упiвлi пtоэюуmь

зdiйснюВаmuсЯ urляхоJvl засmосування odHiei з mакuх конкуренmнuх процеdур:

Bidkpumi mорzu, mорzu з обмеuсеною учасmю, конкуренmнuй diалоz, Як

вuняmоК mа вidпОвidнО do улtов, вttзначенuх у часmuнi dруziй сmаmmi 40 Закону,

зqмовн?tкu Jйоасуmь засmосовуваmu переzоворну процеdуру закупiвлi>, У ч,I
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сm.40 Закону Украiнu оПро публiчнi заl<упiвлi> Bid 25 еруdня 2015 роКУ NP 922-

VПI (зi зпtiнамu) вuзначено поняmmя переZоворноt процеdурu закупiвлi, а саJйе:

кпереzоворна процеdура закупiвлi вuкорuсmову€mься заJчtовнliкоhl як вuняmок i

вidповidно do якоi за^л,ховнuк уклаdае doeoBip про закупiвлю пiсля провеdення

переzоворiв щоdо цiнu mа iHu,tux Ул/tов dozoBopy про закупiвлю з odHuM або

кiлькол,tа учаснuкал4u проъуеdурu з акупiвлi >

Крiл,t L|bozo, вidповidно do пункmу 2 часmuнч 7 сmаmmi 3 Закону Украlнu

оПро публiчнi закупiвлi> Bid 25 zруdня 20]5 рок)) ]Ф 922-VIII (зi злliналlu)

прudбання зсlJvlовнuкоJи molapiB, робim i послуz, варmiсmь як1,1х dорiвнюе або

перевuu4у€ 50 muсяч ?рuвень mq € менuлою за варmiсmь, I,t4O всmановлена у

пункmi ] mа 2 часmuнu l сmаmmi 3 Закону Украlнu <Про публiчнi закупiвлi> Bid

25 zруdня 2015 року ]лrg 922-VШ (зi змiнаlwu), зdiйснюеmься без засmосування

поряdl<У провеdеНня спроIЦенuХ закупiвель, у разi: якu,!о робоmu, mоварu чu

послуZu лtожуtпь буmu BuKoHaHi, посmавленi чLt HadaHi вuключно певнlLц,|

суб'скmол,t zоспоdарюваtlня за наявносmi odHozo з mакuх вuпаdкiв:

преdмеm закупiвлi поляеа€ у cmтope+Hi або пръtdбаннi вumвору

Jиuсmецmва а бо ху d ожньоzо вuконання,,

укпаdення dozoBopy про закупiвлtо з перемоэtсL!ел4 архimекmурноzо або

л4uс mецько Z о KoHl{yp су,,

вidсуmнiсmь конкуренцit' з mехнiчнъtх прLlчuн, яка л4а€ буmu

d о ку лл е н m (L,t ь н о п i d m в е р d ж е н а з ааю в н l.t к о л4,,

icHye необхidнiсп1 ь захuсmу прав iнmелекmуальноl' власносmi ;

уклаdення doeoBopy про закупiвлю з посlпачLъ,lьнuкол4 "ocmaH+boi Hadi|"

на посmачання елекmрuчноi eHepzii або прuроdноzо zазу.

ВiдповiДно дО cT.l5r ЗаконУ УкраiнИ <ПрО судоустрiй i статус суддiв) (1.

У суdах, ВuщiЙ padi правосуddя, ВuщiЙ ква,liфiкацiйнiЙ колliсii cyddiB YKpatHu,

,щерuсавнiй суdовiй аdмiнiсmрацit ykpaiHu, tx opzaHax mа пidрозdiлах

фу нкцi о ну е е d uн а су d о в а i н ф oplw ацiйн о - m ел е ко лtу н ik ацiйн а с uсm ем Ф).

На виконаннrI вимог Закону УкраТни <Про судоустрiй i статус суддiв),

положень Кримiнального процесуального кодексу Украши, I-{ивiльного
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процесу€tльного кодексу Украiни рiшенням Ради оуллiв УкраiЪи вiд26.11.2010

j\b 30 (зi змiнаМи i допоВненнями, внесеними рiшеннями Ради суллiв Украiни),

затвердЖ ено П оло uс ення пр о а вmоJwаmuз о в ану сuсmему d окулиенmо о б izy су dу.

Вiдповiдно до Положення (зi змiнами та доповненнями),

авmоJиаmuзована сuсmе]wа dокуменmообizу суdу - сукупнiсть комп'ютерних

програм i вiдповiдних програмно-апаратних комплексiв сулiв та Щержавноi

судовоТ адмiнiстрацii УкраiЪи (далi - дсА Украiни), Що забезпечуе

функцiонування документообiry сУДУ, обiг iнформацii мiж судами рiзних

iнстанцiй та спецiалiзацiй, передачу iнформацiт до центрuLпъних баз даних

заJIежно вiд спецiалiзацii судiв, захист вiд несанкцiонованого доступу тощо,

що входять до складу единоi судовоi iнформацiйноi системи (да_rri - CCIC), Та

забезпечуюmь вuконання завdань, визначених Положенням, в тому числi таких

як:

функцiонування документообiry суду та органiв системи правосуддя,

обмiн iнформацiсю мiж ними та з iншими органами державноi влади;

обмiн з единою централiзованою базою даних судовоi влади;

оприлюднення iнформацii за допомогою офiцiйного веб-порталу

Судовоi влади Украiни;

захист iнформацii вiд несанкцiонованого доступу, тощо.

Пiдпунктом 5 пiдроздiлу |.2 Роздiлу I Положення адмiнiстратором

,щержавне пiдприемство кIнформацiйнi судовi системи>). Для функцiонування

автоматизованот системи документообiгу та iнших пiдсистем adMiHicmpamop

(Ш <I"формацiйнi судовi системи))) зdiйснюс:

технiчний сугrровiд та пiдтримку працездатностi Асдс та iнших

пiдсистем в цiлому, згiдно з вимогами Положення;

створення, вдосконаJIення та супроводження АСДС та iНШИХ ПiДСИСТеМ;

адмiнiстрування централiзованих pecypciB судiв та органiв системи

правосуддя, Еадання до них доступу;
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забезпечення зберiгання та захисту даних центр€tлiзованих pecypciB, у

тому числi шляхом визначення концепцii захисту вiд несанкцiонованого

доступу та засобiв i методiв забезпечення цiлiсностi Тх баз даних;

координацiю i супроводження створення комплексноi системи захисту

iнформацii iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи в органах, що

використовують АсдС та iншi пiдсистеми, як складову iнформацiйно-

телекомунiкацiйноi системи;

затвердження единоi полiтики безпеки використання Асдс,

обов'язкових до застосування цими органами;

пiдтримку cepBicy обмiну облiково-статистичними та ресстрацiЙНО-

контрольними картками, електронними документами суду, органу Системи

правосуддя з цБД У вiдповiдностi до протоколiв обмiну, затверджених

адмiнiстратором;

виконання цих та iнших функцiй, передбачених Положенням та взятими

на себе договiрними зобов'язаннями.

Статтею 21 Закону Украiни <Про судоустрiй i статус суддiв)) виЗнаЧеНО

змiст поняття мiсцевi загальнi суду, а саме:

<1. VIiсцевиI\{и загальними судами с окружнi суди, якi утворЮЮТЬСЯ В

одномУ або декiЛькоХ районах чи районах у MicTax, або у MicTi, або у районi

(районах) i MicTi (MicTax).

2. Мiсцёвими господарськими судами е окружнi господарськi суди. l, l

3. Мiсцевими адмiнiстративними судами с окружнi адмiнiстративнi суди,

а також iншi суди, визначенi процесу€шъним законом).

статтею 22 вищезазначеного Закону встановлено повноваження

мiсцевого суду, зокрема:

к1. Мiсцевий суд е судом першоi iнстанцiТ i здiйснюе праВоСУДЛЯ У

порядку, встановленому процесу€Lлъним законом.

2. Мiсцевi загальнi сУди розглядають цивiльнi, кримiнальнi,

адмiнiстративнi справи, а також справи про адмiнiстративнi правопорушення у

виIIадках та гIорядку, визначених процесуальним законом.
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3. Мiсцевi господарськi суди розглядають справи, що виникаютЬ iЗ

господарських правовiдносин, а також iншi справи, вiднесенi законом до ix

юрисдикцii.

4. Мiсцевi адмiнiстративнi сули розглядають справи адмiнiстративнОТ

юрисдикцii (адмiнiстративнi справи).

5. Юрисдикцiя мiсцевих судiв щодо окремих категорiй справ, а також

порядок ix розгляду визначаються законом>.

Враховуючи положення частини 1 cTaTTi 35 Кримiнального

процесуального кодексу Украiни (зi змiнами) у судi функцiонуе Сдина судова

iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, що забезпечус, зокрема:

<<1) об'ективний i неупереджений розподiл матерiалiв кримiнальЕОГО

провадження мiЖ суддямИ з додерЖанням принципiв черговостi та однаковоi

кiлъкостi проваджень дпя кожного суддi;

2) визначення присяжних для судового розгляду з числа осiб, якi BHeceHi

до списку присяжних;

3) надання фiзичним та юридичним особам iнформацiТ про стан розгляду

матерiалiв кримiналъного провадження у порядку, передбаченому цим

Кодексом;

4) ресстрацiю вхiднот i вихiдноi кореспонденцiт та етапiв ii руху;

5) участь учасникiв судового процесу у судовому засiданнi в реrкимi

вiдеоконференцiТ.>.

Порядок функцiонування автоматизованоi системи документообiry суду,

в тому числi видачi вирокiв, ухваJI суду та виконавчих документiв, передачi

справ до електронного apxiBy, зберiгання TekcTiB вирокiв, ухвал суду та iнших

процесуальних документiв, надання iнформацii фiзичним та юридичним

особам, пiдготовки статистичних даних, визначасться Положенням про

автоматизовану систему документообiry суду

дналогiчнi норми, щодО функцiоНувOннЯ У судаХ Сдиноi судовоi

iнформацiйно-телекомунiкацiйноi системи, закрiпленi частиною 1 cTaTTi t4
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Вiдповiдно до частини 4 cTaTTi 14 I_{ивiльного процесуалъного кодексу

Украiни <<4. Сduна суdова iнфорлtацiйно-колwунiкацiЙна сuсmелlа вidповidнО do

закону забезпечуе обмiн dокулленmамu (наdсuJtання mа оmрufuхання dокулlенmiв)

в елекmроннiй формi мiж cydaMu, мiэtс суdолl mа учаснuкал4lt суdовоео процесу,

л,tiж учаснuкаJчtu cydoBozo процесу, а makoctc фiксування cydoBolo процесу i

учасmь учаснuкiв cydoBozo проL!есу у суdовопtу засidаннi в режuлli

вidеоконференцti>>.

У частинi 8 cTaTTi 14 I_{ивiльного процесуального кодексу УкраiЪи ТаКОЖ

з€вначено Еаступне: ((Ресстрацiя В единiй судовiй iнформацiйно-

телекомунiкацiйнiй системi не позбавляс права на подання докуМентiВ ДО СУДУ

в паперовiй формi.

Особи, якi зарееструв€tли офiцiйнi електроннi адреси в Сдинiй сУДОВiЙ

iнформаЦiйно-коМунiкацiйнiЙ системi, можутЬ tIодатИ процесуальнi, iншi

документи, вчинити iншi тrроцесуапьнi дii в електроннiй формi викJIючно за

допомогою Сдиноi судовоi iнформацiйно-комунiкацiйнот системи з

використанням власного електронного цифрового пiдпису, прирiвняного до

власнорУчного пiдпrrсУ вiлповiдно до Закону УкраТни "Про електроннi довiрчi

послуги", якшо iнше не передбачено цим КодексоN,{.

Особливостi використання електронного цифрового пiдгtису в единiй

судовiй iнформацiйно-комунiкацiйнiй системi визначаються Положенням про

едину судову iнформачiйно-комунiкачiйну систеN{у,гаlабо положеннями, що

визначаЮть поряДок функUiонуванНя iT окреМих пiдсистем (модулiв)>.

Вiдповiдно до частини 1З cTaTTi 14 I_(ивiльного процесуального кодексу

украiни <<положення про едину судову iнформацiйно-комунiкацiйну систему

та/або положення, що визначають порядок функцiонування if окремих

пiдсистем (модулiв), розробляються Щержавною судовою адмlнlстрацlею

УкраiЪи та затверджуються Вищою радою правосуддя пiсля консультацiй з

Радою суддiв Украiни>. Аналогiчнi норми також встановленi частиною 7

cTaTTi 15 Закону УкраТни <Про судоустрiй i статус суддiв>.
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отже, обмiн документами (надсилання та отримання документiв) в

електроннiй формi мiж судами, мiж судом та учасниками судового процесу,

мiж учасниками судового процесу, а також фiксування судового процесу i

участь учасникiв судового процесу у судовому засiданнi в режимi

вiдеоконференцiт, мае бути забезпечений единою суловою iнформацiйно-

телекомунiкацiйною системою вiдповiдно до норм Закону Украiни кПро

судоустрiй i статуС суддiв), I_{ивiльного процесуального кодексу Украiни,

Кримiнального процесуzLлъного кодексу УкраТни, а також <<Положенням IIро

автоматизовану систему документообiгу суду), яке затверджуеться Радою

суддiв.

У пунктi 1.3.З Положення про автоматизовану систему докуМентООбiry

суду зазначено, що для функцiоrryвання автоматизованоi системи суди

забезпечують:

своечасне внесення до автоматизованот системи достовiрних даних

(iнформацii про стан розгляду судовот справи, оригiналiв електронних судових

рiшень, вiдомостей про набрання судовим рiшенням законноi сили тощо) та

направлення необхiдних вiдомостей до Сдиного державного реестру судових

рiшень;

своечасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованот

системи ii користувачаN,I;

захист iнформацii автоматизованоi системи в судi;

своечасне надсилання засобами електронного зв'язку оригiналiв

електронних документiв суду (в тому числi TeKcTiB судових повiсток у виглядi

SVIS-поВiдомленЬ) учасниКам судоВого проЦесу (проВад;кення) за iх заявками;

iнформування адмiнiстратора автоматизованоТ системи та ЩСА Украiни

про проблеми, що виникаютъ пiд час використаннrI автоматизованоr системи.

Протягом ocTaHHix poKiB Щержавним пiдприемством кIнформацiйнi

судовi системи) в мiсцевих заг€шьних судах здiйснюетъся:

- забезпеченнl{ пiдтримки працездатностi системи автоматичного

тамного забезпечення;оновлення cepBepHot та клlснтсько1 частини про]
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забезпечення встановлення програмного забезпечення на робочих

станцiях в судах пiсля пiдписання договору про закупiвлю) (за потреби) абО

наданнrI допомоги при встановленнi нових версiй програмного забезпеченнrI;

_ проведення навчання та/або пiдвищення квалiфiкацii КористУвачiв

роботi з Програмним забезпеченням;

_ поточне консультування Користувачiв з питань роботи

програмного забезпечеЕня за допомогою телефону, електронноi пошти та

форуrу користувачiв Програмного забезпечення адресою:

htф ://femida. court. gov. ual forums ;

- оновлення Програмного забезпечення (вигryск нових веРСiй

Програмного забезпечення) в залежностi вiд змiн у законодавствi;

- забезпечення

забезпечення;

безперебiйноi працездатностi Програмного

iнформацii.

вiдповiдно до вiдомос,гей, що мiстяться у листi державного

пiдприемства <Iнформацiйнi судовi системи)> J\Гч- Вих вtд24 сiчня 2022 року та

наданих на дослiдження матерiалiв, для функцiонування автоматизованоi

системи документообiгу в судах загаJIьноТ юрисдикцii державним

пiдприемством кIнформацiйнi судовi системи)) впроваджено ЗаХОДИ ЩОДО

забезпечення можливостi використання автоматизованоt системи

документообiгу суду у мiсцевих та апеляцiйних заг€Lльних судах, а саме:

розроблена комп'ютерна програма (Д-3> та комп'ютерна програма

<.Щiловодство спецiалiзованого суду).

необхiдно вiдмiтити, Що на вищезазначенi комп'ютернi програми,

,Щержавною службою iнтелектуальноi власностi Украiни 29.05.20|2 року

у разi збоiВ у роботi Програмного забезпечення (KpiM випадкiв

викорисТаннЯ ПрограМногО забезпечення ЗаМовникоМ з порушеннrIм умов,

передбачених у вiдповiднiй

Програмним забезпеченням,

Програмного забезпечення))

документацii

документах

вiдновлення

(документах по користуванню

по встановленню (iнсталяцiях)

втраченоТ таlабо пошкодженоi
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видано свiдоцтва про ресстрацiю авторського права на TBip (свiдоцтво про

реестрацiю авторського права на TBip Ns 44023 та свiдоцтво про реестрацiЮ

авторського права на TBip Nч 44024 вiдповiдно). Вiдповiдно до вiдомостей

зЕвначених у свiдоцтвах, авторсъкi майновi права на вищезalзначенi

комп'ютернi програмИ н€tлежатЬ державномУ пiдприемству <Iнформацiйнi

суловi системи)).

Вiдгrовiдно До вимог cTaTTi 15 Закону УкраТни <Про авторське право i

сумiжнi права)) :

<<]. До ллайновuх прав авmора (чu iHuto| особu, яка лtа€ авmорське праВО)

належаmь:

а) вuключне право нq вuкорuсmання mвору,,

б) вuключне право на dозвiл або заборону вuкорuспхання mвору iнtuu"uu

особал,tu.

Майновi права авmора (uu iHtttoi особu, яка Jwae авmорське право)

можуmь буmu переdанi (вid,ryженi) iнtuiй особi зzidно з положеннял4lt сmаmmi

31 цьоzо Закону, пiсля Ltozo Llя особа сmа€ суб'екmол,t авmорськоzо ПРаВа,

Вuключне право на вuкорuсmання mвору авmорол4 (чu iнtllою ОСОбОЮ,

яка л4а€ anmopct Ke право) dозволяе йому BuKopllcmoByлamu mBip у буdь-якiй

формi i буdь-якLt.\,l способом>>,

Отже, жодна особа без дозволу державного пiдприемства <Iнформацiйнi

судовi системи)) не може використовувати колдп'ютерну програму <Щ-3> та

комп'ютерну програму <щiловодство спецiалiзованого суду), майновi права

iнтелектуальнот власностi на якi належать цьому державному пiдприемству.

ТакиМ чином, можна зробитИ висновоК про те, що Ш <Iнформацiйнi

судовi системи) е первинним постачаJIьником послуг засобами

автоматизованоi системи документообiгу суду, KpiM цього, Пiдприемством

реалiзовано повний набiр механiзмiв, що забезпечус надання зазначених

послуг.

застосування переговорноi процедури зумовлено тим, що можлива змiна

адмiнiстратора CCIC скорiш за все унеможливитъ супроводження та технiчну.
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пiдтримку CCIC, що у свою чоргу призведе до призупинення автоМаТиЧНОТ

вiдправки рiшень до Сдиного державного реестру судових рiшень, збiлъшення

навантаження на спiвробiтникiв суду для ведення iнформацiйно-довiдковоi

роботи у судi, виникнення необхiдностi в конвертацii даних, Що

накопичуваJIися в CCIC, ускладнення роботи з центральною базою даниХ, яка

мiститъ Bci документи, що створюються у судовiй системи. Також

використання 1ншого програмного продукту може привести до зупинки

обмiну даними мiж судами загzшъноТ юрисдикцii та органами досудового

слiдства, що у свою чергу на певний перiод (ло створення вiдповiдних умов)

призведе до повноi зупинки функцiонування CCIC.

Вiдповiдно до пункту 2 частини другоi cTaTTi 40 Закону УкраiЪи <Про

922-YXl (зi змiнами)

що використовустъся

публiчнi закупiвлi>> вiд 25 грудня 2015 року JЮ

переговорна процедура закупiвлi - це процедура,

замовником як виняток у разi:

якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, постаВленi чи

наданi виключно певним суб'сктом господарювання за наявностi оДнОГО З

таких випадкiв:

предмет закупiвлi полягас у cTBopeHHi або придбаннi витвору мистецТВа

або художнього виконання;

укладення договору про закупiвлю з

мистецького конкурсу;

вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних причин, яка мае бути докуМенТаЛЬНО

пiдтверджена замовFIиItом ;

icHye необхiднiсть захисту прав iнтелектуальноТ власностi;

укладення договору про закупiвлtо з постачальником "останньот надii"

на постачання електричноТ енергiТ або природного газу.

Щей Закон застосовусться :

1) до замовникiв, визначених пунктамИ 1-З частини першоТ cTaTTi 2

цього Закону, за умови шо BapTicTb предмета закупiвлi товару (ToBapiB),

lrереможцем архiтектурного або
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послуги (послуг) дорiвнюс або перевищуе 200 тисяч гривень, а робiт - 1,5

мiльйона гривень;

2) до замовникiв, визначених пунктом 4 частини першоI cTaTTi 2 цього

Закону, за умовИ що BapTicTb преДмета закупiвлi товару (ToBapiB), послуги

(послуг) дорiвнюе або перевиIIryе 1 мiльйон гривень, а робiт - 5 мiльйонiв

|ривень;

3) дО замовниКiв, визначениХ частиною першою cTaTTi 2 цього Закону,

якi здiйснюють спрощенi закупiвлi вiдповiдно до цього Закону таlабо

укJIадаютъ договори без використання електронноТ системи закупiвелъ

вiдповiдно до частин другоi, третъоТ i сьомоТ цiеi cTaTTi.

KpiM цього, вiдповiдно до пункту 2 частиъти 7 cTaTTi 3 Закону Украiни

<Про публiчнi закупiвлi>> вiД 25 грулня 2015 року J\ъ 922-VIII (зi змiнами)

придбання замовником ToBapiB, робiт i послуг, BapTicTb яких дорiвнюе або

перевищус 50 тисяч гривень та с меншою за BapTicTb, що встановлена у пунктi

1 та 2 частини 1 cTaTTi З Закону Украiни uПро публiчнi закупiвлi> вiд 25

груднЯ 2015 року Лb 922-упI (зi змiнами), здiйснюсться без застосування

порядкУ tlроведеНня спроЩених закупiвель, у разi:

якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи

наданi виключно певним суб'сктом господарювання за наявностl одного з

таких випадкiв:

предмет закупiвлi поляга€ у cTBopeHHi або придбаннi витворУ мистецтва

або художнього виконання;

укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного або

мистецького конкурсу;

вiдсутнiсть конкуренцiт з технiчних причин, яка мае бути документально

пiдтверджена замовником ;

icHye необхiднiсть захисту прав iнтелектуальноТ власностi;

укладенНя договОру прО закупiвлю з постачальником "останньоi надii"

на постачання електричнот енергiт або природного газу
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ВiдповiДно дО частин 4-б cTaTTi 40 Закону, за результатаI\4и проведених

переговорiв з учасником (учасниками) процедури закупiвлi замовник приймас

рiшення про HaMip укласти договiр про закупiвлю та вiдповiдно до частини 7

cTaTTi 3 Закону у разi здiйснення закуlriвлi у випадках, передбачених цiею

частиною, замовник обов'язково оприлюднюе в електроннiй системi

закупiвель вiдповiдно до cTaTTi 10 цього Закону звiт про договiр Про ЗаКУПiВЛЮ,

укладений без використання електронноi системи заку11iвель.

слiд зазначити, Що деякi з перелiчених випадкiв не е взаемовиключними.

Так вiдсутнiсть конкуренцiТ з технiчних причин може iснувати оДнОЧаснО З

необхiднiстю захисту прав iнтелектуальноi власностi на ПрОДУКТИ ЧИ

технологii, що створюються (передаються) пiдчас закупiвлi ToBapiB Чи пОСJrУГ.

цi обставини не викJIючають одна оДнУ, а в деяких випадках с

взаемопов'язаними. В такому разi можуть iснувати принаймнi двi пiдстави для

обгрунтування саме переговорноi процедури закупiвлi.

Вiдповiдно до частини 1 cTaTTi 8 Закону УкраiЪи <Про авторське право i

сумiжнi права, комп'ютернi програми е об'ектами авторського права. Все

зазначене вище rrрограмне забезпечення, комп'ютернi про|рами з

вбудованими модулями, права iнтелектуа-пьноi власностi, права на якi

передано дП <lнформацiйнi суловi систеNIи>), мають ознаки об'сктiв

авторського права. IJe пiдтверджусться тим, що rIо-перше, вiдповiдно до

наданих на дослiдження докумегtтiв, вони мають об'сктивну фор*у свого

вираження, а по-друге, наданi на дослiдrкення документи не мiстять

iнформаЦii, яка б спростоВувала наявнiсть творчоТ працi при ix cTBopeHHi.

Вiдповiдно до п. 18 Постанови Пленуму Верховного суду УкраТни к1,..}

Якtцо не doBedeHo iHttte, РеЗУЛlэплаm iнmелекmуальноl' disb,lbHacmi вважа€mься

cmBopeHuJvl mворчою праL|ею r.

господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над

iншимИ суб'сктамИ господарювання, внаслiдок чого споживачi, суб'скти
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IIокупцями, а окремий суб'ект господарювання не може визначати умови

оборотУ ToBapiB на ринкУ. Таке визначення випливае з поняття (конкуренцiя>

визначеному Законом УкраТни кПро захист економiчноi конкуренцii>.

конкуренuiя може бути вiдсутня У випадку неможливостi отримання

рiвноцiнноi послуги чи товару, що зумовлено рядом факторiв, Як то

застосування специфiчноi технологii, використання прав iнтелектуальноi

власностi тощо. Враховуючи викладене, запланована закупiвля

характеризуеться саме вiдсутнiстю конкурентоспроможних пропозицiй як з

технiчних причин, так i з причин необхiдностi захисту прав iнтелектуальноi

власностi на програмне забезпечення.

щокументами, що пiдтверджуе наявнiстъ умов застосування

переговорноi процедури закупiвлi з пiдстав вiдсутностi конкуренцiт (у тому

чиспi з технiчНих причИн) на вiдповiдному ринку, внаслiдок чого договiр про

закупiвлю може бути укладено лише з одним постачuLльником, за вiдсутностi

при цьому €}JIьтернативи, можутъ вважитися Накази дсА вiд 07.11.20t9

Ns 1096, вiд 28.02.202О N9 99, вiд 28.02.3030 J\Ъ 99 та вiд 3|.03.2020 Ns149,

рiшення Ради суддiв Украiни вl,д26.11.2010 J\b 30; Свiдоцтво про реестрацiю

авторського праВа на TBip N 4402З; Свiдоцтво про реестрацiю авторського

права на TBip Jr{b 44О24; укjIаденими договорами: про закупiвлю послуг з

системногО супроводУ програмНого забезпечення документообiry мiсцевих

загальних сулiв за державнi кошти вiд 20 червня 2012 року J\b 228 прч,

надання послуг щодо консупьтування стосовно систем i програмного

забезпечення (послуг з системного супроводу програмного забезпечення

документообiгу у мiсцевих загаJIъних судах) вiд 05 травня2Ot5 року Ns 81; про

наданшI послуг щодо консультування стосовно систем i програмного

забезпечення вiд 1б травня 20Iб року JYs 266-|6; про надання послуг з

супроводження програмного забезпечення дпя автоматизацii документообiгу

суду в мiсцевих загаJIьних судах ХаркiвсъКоi областi вiД Ns 43Т-18; ПРО

наданнЯ послуг з супроВодження програмного забезпечення для автоматизацii
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документообiгу суду

J\b 19т-18.

в мiсцевих загаJIъних судах XapKiBcbKoi областi вiд

KpiM цього, надання з€вначених послуг iншим виконавцем в умовах

певного дефiциту часу, оскiлъки система вже впроваджена в дiялънiсть i

перерви в ii обслуговуванi с неприпустимими, ймовiрнiше за все, буле

потребувати з€tлучення додаткового персон€tJIу, що призведе до збiльшення

BapTocTi послуг.

за результатом аналiзу наявних та виявлених вiдомостей, враховуючи

наведене вище, урахувавши yci cyTTcBi факти, тiею мiрою, якою вони

представленi в матерiа-шах, що надiйшли на дослiдження, за результатом

проведення повного дослiдженнrl (в межах поставленого питання), на пiдставi

спецiа_гlьних знань (в межах компетенцiт) експертiв, зроблено висновок про те,

що обрання переZоворно1' проtlеdурu закупiвлi прu провеdеннi Терumорiальнuлlu

управлiнняlwч !ержавноt cydoBoi аdмiнiсmрацii Украtнu, апеляцiйншwu суdамu

з розzляdу ъluвiльнuх i крuл,tiнальнuх справ, а mako)lc справ про

суdалlu), апеляцiйнuл,tuаdл,Liнiсmраmuвнi правопоруLuення (апеляцiйнuмu

суdалlu з розеляdу adltiHicll,tpamuтHux справ (апеляцiйн,Luч-Ill аdлliнiсmраmuвнLLfutu

суdал,tu) mа апеляtliйнtь,ttъL суdал,tu з розzляdу zоспоdаРськl,tХ спраВ

(апеляцiйнlLц,Iu еоспоdарськuлlLl суdамu), л,tiсцевu.uu аdмiнiсmраmuвнuлlu суdал,tu

(окруэtснuмu Qdлаiнiс:mрапlLtвнu,цlLt cydaMu) mа лtiсtlевтtмъt еоспоdарськllл4u

суdал,tu (окружнuллч zоспоdарсIэкUл4u cydalvtu), Верховнuл,t суdол,t, Вuuluлl

анmuкоруптliйнuм суdолl, Службою cydoBoi' oxopoHu, Вutцою раdою правосуddя

закупiвлi послуе з супровоdасення про?рал4ноzо забезпечення dля

у depжaBl-toeo пidпрuсллсmваавmолпаmuзацil' dоку-ttенtпообiеу суdу

<Iнфорлlаtliйнi cydoBi CLtCmeMu> вidповidно do п. 2 ,t. 2 сm. 10 Закону YKpaiHu

кПро публiчнi закупiвлi> Bid 25 zруdня 2015 року Jw 922-VIII (зi зл,tiнамu), а

саме: якLцо робоmtt, lповарч чu послу?u моэrcуmь буmu BLtKoHaHi, посmавленi чu

HadaHi вuклюLtно пeBllLL\l, суб'скmопL zоспоdарювання за наявносmi odHozo з

mакuх вuпаdкiв:
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BidcymHicmb конкуренцii' з mехнiчнuх прuчuн, яка л4а€

dокулленmально пidmверdжена зал4овнuколl; icHyc необхidнiсmь захuсmу

iнmелекmуальноi' власносmi, с обrрунmован чм.

буmu

KpiM цьоzо, вidповidно dо пункmу 2 часmuнu 7 сmаmmi 3 Закону YKpaiHu

кПро публiчнi закупiвлi> Bid 25 zруdня 2015 року JW 922-VIII (зi злиiнамu)

прudбання зQJиовнu,эком moBapiB, робim i послуz, варmiсrпь якuх dорiвнюе або

перевutl|уе 50 muсяч zpltBeHb mа € Jиенuлою за варmiсmь, u4о всmановлена у
пункmi l mа 2 часmuнu 1 сmаmmi 3 Закону YKpaiHu <Про публiчнi закупiвлi> Bid

25 zруdня 2015 року Лr9 922-'|/III (зi зл,tiнал,tu), зdiйсню€mься без засmосування

поряdку провеdення спроlцен1,1х закупiвель, у разi: якLцо робоmu, mоварu чu

послуzu Jчlоэюуmь буmu BuKoHaHi, посmавленi чu HadaHi вл.lкпючно певнлlл,l

суб'екmом zоспоdарювання за наявносmi оdноzо з mакuх вuпаdкiв: вidсуmнiсmь

конкуренцii' з mехнiчнuх прuчuн, яка л4а€ буmu dокулленmально пidmверdжена

залtовнuколl,, icHye необхidнiсmь захuсmу прав iнmелекmуа"цьноi'власносmi..

висновок

Обрання переговорноТ процедури закупiвлi при проведеннi

Територiальними управлiннями Щержа вноТ судовоi адмiнiстрацii Украiни,

апеляцiйними судами з розгляду цивiльних i кримiнальних справ, а

також справ про адмiнiстративнi правопорушення (апеляцiйними

судами), апеляцrиними судами з розгляду адмrнrстративних справ.,

(апеляцiйними адмiнiстративними сулами) та апеляцiйними судами з

розгляду господарських справ (апеляцiйними господарськими судами)о

мiсцевими адмiнiстративними судами (окружними адмiнiстративними

судами) та мiсцевими господарськими судами (окружними

господарськими судами), Верховним судом, Вищим антикорупцiйним

прав
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послуг з супроводження програмного

системи>> публiчнi



закупiвЛi>> вiД 25 грулНя 2015 рокУ Nь 922-VIII (зi зпriнами)о а саме: якщо

роботи, товари чи послуги можуть бути виконанi, поставленi чи наданi

виключно певним суб'сктом господарюваIIня за наявцостi 0дного з таких

випадкiв:

О вiдсутнiсть конкуренцii з технiчних цричин,

документально пiдтверджена замовником;

яка мас бути

О icHye необхiднiсть захисту прав iцтелектуальноi власностi,

е обгрунтованим.

kpiM цього, у разi здiйснення закупiвлi у випадках, передбачених п.

2 ч. 7 ст. 3 Закону УкраiЪи <.Про публiчнi закупiвлЬ> вiд 25 грулня 2015

року Nь 922_{III (зi змiнами), а саме: якщо роботио товари чи послуги

можутЬ бути виконанiо поставленi чи наданi виключно певним суб'ектом

господарювання за наявностi одного з таких випадкiв: вiдсутнiсть

конкуренцii з технiчних причин, яка мас бути документально

пiдтверджена замовником; icHye необхiднiсть захисту прав

iнтелектуальноi власностi, замовцик обовоязково оприлюдню€ в

електроннiй системi закупiвель звiт про договiр про закупiвлю,

укладений без використання електронноi системи закупiвель.

Експерти Олександр ДОРОШЕНКО

iй пЕтрЕнко
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