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ЕЛЕКТРОННИЙ СУД ТА ЄДИНА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА СУДОВИХ СПРАВ 

В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 

Взяття курсу на інтеграцію до Європейського Союзу, бурхливий розвиток інформаційних технологій, поширення 

мережі Інтернет, глобальна інформатизація та електронізація суспільства, викликало потребу в приведенні 

національного законодавства у відповідність до вимог суспільства, а також європейських та міжнародних 

стандартів. У зв’язку з цим почалося проведення реформи судової системи, що передбачає  покращення 

матеріально-технічного забезпечення та підвищення ефективності роботи судів.  

Стаття спрямована на вивчення питань електронного судочинства  та введення єдиної електронної форми 

судових справ, а також окреслення їх основних проблемних аспектів, пов’язаних з Проектом Закону про внесення 

змін до Цивільного процесуального кодексу України станом на 10.08.17. 

На основі аналізу Проекту Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України та наукових 

праць з даного питання, в статті наведені пропозиції щодо покращення даного законопроекту та обґрунтована 

їхня доцільність. 
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Постановка проблеми та її актуальність. 
Взяття курсу на інтеграцію до Європейського Сою-

зу, бурхливий розвиток інформаційних технологій, 

поширення мережі Інтернет, глобальна інформати-

зація та електронізація суспільства, викликало 

потребу в приведенні національного законодавства 

у відповідність до вимог суспільства, а також євро-

пейських та міжнародних стандартів. У зв’язку з 

цим почалося проведення реформи судової систе-

ми, що передбачає  покращення матеріально-техні-

чного забезпечення та підвищення ефективності 

роботи судів.  

Одним з напрямків даного реформування є 

запровадження електронного судочинства, 

викликане перевантаженням судів за останні 10 

років матеріалами справ, а також потребою 

полегшити доступ суспільства до суду. Новітні 

технології ( персональні комп’ютери, смартфони, 

планшети та ін.) значно пришвидшують ділові 

відносини, а також є економічно вигідними. З 

іншої сторони, це може призвести до надмірної 

формалізації судочинства та створює складні 

теоретичні та практичні проблеми щодо її 

реалізації, в першу чергу економічні, зважаючи на 

тяжкий стан економіки України в даний момент.  

Постановка завдання. Дослідження здійснене 

в даній статті спрямоване на вивчення питань 

пов’язаних із запровадження електронної форми 

розгляду цивільних справ та обміном документами  

між учасниками судового процесу в електронній 

формі, що передбачені Проектом Закону про вне-

сення змін до Цивільного процесуального кодексу 

України станом на 10.08.17 ( далі – Проект ЦПК).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями в даній сфері займаються такі 

вчені як Голубєва Н.Ю., Грабовий А.В., Сердюк 

Л.Р., Чайковська Н.А., Волошин Т.Г., Мазур І.К., 

Тернистий Р.Л., Хавраменко М.Ф. та інші. Проект 

ЦПК викликав бурхливе обговорення як серед 

науковців-правознавців, так і практикуючих юрис-

тів, особливо щодо затвердження такої новели, як 

електронний судовий процес. Одна точка зору 

зводиться до того, що судовий процес відбувається 

із застосуванням систем передання інформації й по 

суті є інформаційною системою, яка може інтер-

претуватися як система комп’ютерної електронної 

інформації. Виходячи з цього, стверджується, що 

теоретично і практично існує наявна сумісність 

між процесуальними реаліями та інформаційними 

технологіями. Другий підхід свідчить про те, що 

так звана електронізація судочинства призводить 

до зайвої формалізації й може бути загрозою для 

проведення ефективних реформ правосуддя, є 

деструктивною, оскільки створює складні 

теоретичні та прикладні проблеми[1].  

Голубєва Н.Ю. називає зміни, передбачені в 

Проекті ЦПК щодо застосування сучасних телеко-

мунікаційних можливостей мережі Інтернет в ци-

вільному процесі, революційними, оскільки це 

надзвичайно пришвидшить документообіг між 

учасниками цивільного процесу та роботу суду за-

галом. В той же час, вона зазначає певні ризики 

пов’язані з тим, що за Проектом ЦПК формування 
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електронної справи не передбачає її дублювання в 

паперовому вигляді. Таким чином, діяльність судів 

буде в повній мірі залежною від коректної та без-

перервної роботи відповідного програмного забез-

печення, технічного оснащення всіх судів тощо. 

Окремі питання інформаційно-технічного й 

організаційно-правового характеру досліджуються 

в наукових працях таких учених, як Бачило І.Л., 

Логінова Н.І., Смірнова В.О., Швець М.Я., та інші.  

Метою даної статті є аналіз новел Проекту ЦПК 

щодо електронного суду та введення електронної 

форми судових справ, а також окреслення основних 

суперечливих аспектів даного законопроекту. 

Основні результати дослідження. Проект 

ЦПК передбачає повний перехід до електронної 

форми судочинства, під чим розуміється: 1) 

розгляд справи за матеріалами судової справи в 

електронній формі; 2) обмін документами в 

електронній формі між судами, між судом і 

учасниками судового процесу, між учасниками 

судового процесу, а також фіксування судового 

процесу і участі учасників судового процесу у су-

довому засіданні в режимі відеоконференції, що  

має забезпечити Єдина судова інформаційно-теле-

комунікаційна система (далі – ЄСІТС); 3) 

обов’язкова реєстрація офіційних електронних 

адрес в ЄСІТС для адвокатів, нотаріусів, приватних 

виконавців, арбітражних керуючих, судових 

експертів, державних органів, органів місцевого са-

моврядування та суб'єктів господарювання держав-

ного та комунального секторів економіки; 4) до-

пуск документів, що підтверджують повноваження 

представників, в електронній формі; 5) можливість 

подання позову, апеляційної, касаційної скарги та 

інших заяв в електронній формі.   

Так, ч. 9 ст. 14 Проекту ЦПК визначає, що суд 

проводить розгляд справи за матеріалами судової 

справи в електронній формі. Процесуальні та інші 

документи і докази у паперовій формі не пізніше 

трьох днів з дня їх надходження до суду 

переводяться у електронну форму та долучаються 

до матеріалів електронної судової справи [5].  

Проект ЦПК передбачає перехід до 

обов’язкового формуванням електронної справи як 

єдиної форми. В той же час, відповідно до ч. 10 ст. 

14 Проекту ЦПК, процесуальні та інші документи і 

докази в паперовій формі мають зберігатися в 

додатку до справи в суді першої інстанції та у разі 

необхідності можуть бути оглянуті учасниками 

справи чи судом першої інстанції або витребувані 

судом апеляційної чи касаційної інстанції після 

надходження до них відповідної апеляційної чи 

касаційної скарги. Таким чином, цивільна справа, 

фактично, буде існувати і в письмовій формі 

також, тільки у вигляді додатка до електронної 

справи. З одного боку, це дозволить зменшити 

ризики, які несе в собі виключно електронна форма 

цивільної справи, з іншого, створить ще більше 

навантаження на суди першої інстанції.  

Електронним архівом централізованого збері-

гання судових справ, процесуальних та інших до-

кументів,  відповідно до Проекту ЦПК, має стати 

ЄСІТС. Експерти зазначають, що електронні доку-

менти не можуть бути збереженні в їх первинному 

вигляді і, при цьому, в придатному для викорис-

тання стані. Тобто, електронні архіви забезпечують 

лише наявність придатних до використання завіре-

них копій початкового електронного документа. 

Так, Лючіана Дюранті, світовий експерт в сфері 

управління електронними документами та забезпе-

чення їх довготривалого зберігання, зазначає, що 

довгострокове зберігання електронного документа 

забезпечити неможливо, можна лише зберегти 

здатність відтворювати його. Далі, практично 

неможливо забезпечити, щоб жоден з елементів 

збереженого протягом тривалого часу 

електронного документа не змінився[2].  

Створення ЄСІТС вимагатиме постійного 

контролю за цілісністю електронних документів, 

що будуть вноситись до системи, та здатністю їх 

зчитування, а також регулярного проведення 

міграції та конверсії даних документів. Крім того, 

необхідним буде створення системи захисту 

ЄСІТС, оскільки як і будь-яких електронний архів, 

дана система буде вразливою до зовнішнього 

злочинного втручання.  

Зокрема, до цього списку слід додати проблеми, 

які наявні в діяльності автоматизованої системи 

документообігу. Так, Смірнова В.О. та Пархоменко 

М.М. виділяють такі проблеми: 1) автоматизована 

система документообігу в апеляційних судах 

періодично дає збої, що призводить до великої кі-

лькості незареєстрованих справ і їх нерівномірного 

розподілу; 2) неможливість списати непридатну 

техніку, яка вийшла з ладу, з чого випливає 

неможливість її оновити; 3) недостатнє розуміння 

користувачами системи електронного документо-

обігу в органах державної влади основних завдань, 

які повинен вирішувати електронний документо-

обіг; 4) низький рівень комп’ютерної грамотності 

суспільства, що ускладнює перехід на електронний 

документообіг у взаємодії між державними 

установами та громадянами. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи все 

вище наведене, можна зробити декілька висновків.  

По-перше, електронне судочинство, 

передбачене Проектом ЦПК, створить умови для: 

введення єдиної електронної форми судових справ; 

пришвидшення руху електронних документів у 

межах відповідних органів та установ і між ними 

(між судами, між судом і учасниками судового 

процесу, між учасниками судового процес), 

реєстрації вхідних і вихідних документів і етапів їх 

руху; формування централізованого зберігання 
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процесуальних та інших документів та інформації 

в єдиній базі даних, ЄСІТС; віддаленого доступу 

користувачів ЄСІТС до будь-якої інформації, що в 

ній зберігається, в межах наданих їм прав; 

покращення матеріально-технічного забезпечення 

судів. В той же час, такі нововведення несуть в собі 

певні ризики, так як подібна електронізація 

судочинства може призвести до повної залежності 

судів від належної  та коректної роботи ЄСІТС, 

оскільки  від неї буде залежати можливість та 

ефективність роботи судової системи. 

По-друге, формування цивільних справ в єдиній 

електронній формі сприятиме зменшенню часу, 

необхідного для надання судових справ до судів 

вищих інстанція, що підвищить ефективність робо-

ти судів, та надасть можливість створити єдиний 

електронний архів судових справ, в тому числі ци-

вільних. Але в той же час, електронна форма циві-

льних справ є досить вразливою від злочинного 

втручання ззовні, як і будь-яких електронний 

документ. Тому, вважається доцільним внесення 

до ч.9 ст. 14 Проекту ЦПК доповнення щодо 

введення дублювання електронної форми судових 

справ письмовою, що дозволить підвищити захист 

електронної форми від зловживань, та замінити 

формулювання ч. 10 ст. 14 Проекту ЦПК, а саме 

«процесуальні та інші документи і докази в 

паперовій формі зберігаються в додатку до справи 

в суді першої інстанції» на «судова справа в 

письмовій формі зберігається в суді першої 

інстанції», що дозволить конкретизувати дану 

статтю та зробити її більш зрозумілою. 
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«ELECTRONIC COURT» AND THE ONLY ELECTRONIC FORM OF THE CIVIL CASES IN THE CIVIL PROCESS  

Ukraine's integration into The European Union, rapid development of information technologies, the Internet distribution, 

global informatization and electronization of society caused the need to bring the national legislation into line with the 

requirements of our society, as well as European and international standards. Regarding the situation, the reform of the 

judicial system started to improve the material and technical basis of the institution and increase court efficiency. 

The article is aimed at studying the matters of “electronic court” and the introduction of the only electronic form of the court 

cases, as well as outlining their main problematic aspects related to the Draft Law “On Amendments to the Civil Procedural 

Code of Ukraine” from August 10, 2017. 

Due to the analysis of the Draft Law and scientific works in the area, the author of the article provides suggestions for 

improving the Draft Law and justifies their expediency. 

Keywords: draft law, Civil Procedural Code, e-justice system, civil process, participants of civil process, document 

circulation process, electronic official address, electronic proofs, “electronic court”. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СУД И ЕДИНСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СУДЕБНЫХ ДЕЛ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Взятие курса на интеграцию в Европейский Союз, бурное развитие информационных технологий, распространение 

сети Интернет, глобальная информатизация и электронизация общества вызывали потребность в приведении 

национального законодательства в соответствие с требованиями общества, а также европейских и международных 

стандартов. В связи с этим началось проведение реформы судебной системы, что предполагает улучшение 

материально-технического обеспечения и повышение эффективность работы судов.   

Статья направлена на изучение вопросов электронизации судопроизводства и введение единой электронной форм 

судебных деле, а также очерченнии их основных проблемных аспектов, связанных с Проектом Закона о внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины состоянием на 10.08.17. 

На основе анализа Проекта Закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины и 

научных трудов по данному вопросу, в статье приведены предложения относительно улучшения данного 

законопроекта и обоснована их целесообразность. 

Ключевые слова: законопроект, Гражданский процессуальный кодекс, электронизация судопроизводства, 

гражданский процесс, участники гражданского процесса, документооборот, электронный официальный адрес, 

электронные доказательства, электронный суд. 
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