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Анотащя. В статп порушуеться питания осучаснення судочинства, - його електрошзацп та 
створення ряду електронних реестр1в, Гх об ,едиаиия у едину електронну систему правозахиснишв, а 
також шших напрямшв та перспектив застосування електронних технологш у судочинствт 
Оглядаються практичш та теоретичш напрацюваиия, що е тдгрунтям майбутньо! судовоГ 
телекомун1кац1йно1 системы, що мае забезпечити зв’язок м1ж судом, судами та учасниками судових 
проваджень, якими стали запроваджений на баз1 КиГвського районного суду м. Одеси пшотний проект 
«Електронний суд» та визнання державною основним прюритетом побудову ор1ентованого на 1нтереси 
людей, ввдкритого для вс1х i спрямованого на розвиток, шформацшного сусп1льства. Розкриваються 
основш iде ,̂ що мають бути керiвними у розвитку судочинства: прозорий рух справ судовими 
шстанщями, зрозумiлi судовi процеси та розгляд справ у максимально с т и ^  строки.

Ключов1 слова: електронний суд, електронне судочинство, едина шформацшно-
телекомунiкацiйна система.

Аннотация. В статье затрагивается вопрос осовременивания судопроизводства, - его 
электронизации и создания ряда электронных реестров, их объединения в единую электронную 
систему правозащитников, а также других направлений и перспектив применения электронных 
технологий в судопроизводстве.

Рассматриваются практические и теоретические наработки, являющиеся почвой для будущей 
судебной телекоммуникационной системы, которая должна обеспечить связь между судом, судами и 
участниками судебных производств, которыми на данный момент стали внедренный на базе Киевского 
районного суда г. Одессы пилотный проект «Электронный суд» и признание государством основным 
приоритетом построение ориентированного на интересы людей, открытого для всех и направленного 
на развитие, информационного общества. Раскрываются основные идеи, которые должны быть 
руководящими в развитии судопроизводства: прозрачное движение дел по судебным инстанциям, 
понятные судебные процессы и рассмотрение дел в максимально сжатые сроки.

Ключевые слова: электронный суд, электронное судопроизводство, единая информационно - 
телекоммуникационная система.

Abstract. This article considers the issue of legal proceedings modernization, - electronifying of legal 
proceedings, formation of a number o f electronic registers, their integration into unified electronic system for 
the legal professionals, as well as other directions and prospects for the use of electronic technologies in legal 
proceedings.

Furthermore, the article considers practical and theoretical achievements as the basics of the future 
court telecommunications system, which should provide interactions between the courts, courts and 
participants in legal proceedings, that is at the moment presented by the «Electronic Court» pilot project on the 
basis of the Kiev District Court of Odessa, and the recognition by the state as the main priority of the 
construction an people-centered, opened and development-oriented information society.

Main ideas that should be guiding in the development of legal proceedings are disclosed: transparent 
cases movement in courts, clear trials and legal proceedings in the shortest possible time.

The author emphasizes that electronic legal proceedings are not only the sending of documents, but a 
step into the modernity, and also draws attention to the prospects for further development of the application of 
telecommunication technologies in the work of courts, arrangement of videoconferencing between the court
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and expert institutions, granting of an access to the courts electronic document management system for 
experts or the unification of these systems into unified electronic system for the legal professionals, when for 
the casework o f the specific specialist will only be necessary to send the corresponding electronic request.

As an explanation o f the relevance of electronic legal proceedings introduction, the article highlights 
its obvious advantages: significant time savings, quick access to case materials, getting rid of the need to 
certify copies of documents and eliminating the irrational use of financial and environmental resources.

At the same time, the author defines the purpose of this publication not so much as the scientific 
presentation of the «Electronic Court in Ukraine» issue problematics, but rather as the popularization and 
putting attention o f society and individual specialists to the trends and prospects for the development of this 
system in Ukraine, since the introduction of such technologies is impossible without continuing the 
corresponding reforms in the legal area and requires acquiring of initiative specialists, financial and technical 
support.

Key words: electronic court, electronic legal proceedings, unified information and
telecommunication system.

03.10.2017 р. Верховна Рада Украши ухвалила Закон «Про внесення 
змш до Господарського процесуального кодексу Украши, Цившьного 
процесуального кодексу Украши, Кодексу адмшстративного судочинства 
Украши та шших законодавчих акпв».

За ухвалення проекту 6232 про внесення змш до Господарського 
процесуального кодексу Украши, Цившьного процесуального кодексу 
Украши, Кодексу адмшстративного судочинства Украши та ш ших 
законодавчих акпв проголосували 243 народних депутати, передае «Закон i 
Б1знес» [1].

Фактично на початку жовтня були прийняп новi процесуальт кодекси, 
що увiбрали у  себе сучасну юридичну думку та увесь напрацьований 
правозахисниками досввд.

Не без уваги у  нових нормативних актах залишись i питання 
осучаснення судочинства, - його електротзащ я та створення ряду 
електронних реестрiв, за допомогою яких i суд i учасники судових проваджень 
зможуть оперативно отримувати необхiднi для розгляду справ ввдомосп та 
докази, що мае значно прискорити вирш ення судом спорiв.

Практичним пшгрунтям майбутньо! судово! телекомуткацшно!
системи, що мае забезпечити зв’язок мiж судом, судами та учасниками 
судових проваджень, став запроваджений на базi Кшвського районного суду  
м. Одеси пшотний проект «Електронний суд».

Правовим шдгрунтям реформування стало визнання державною  
основним прюритетом прагнення побудувати орiентоване на iнтереси людей, 
ввдкрите для вшх i спрямоване на розвиток шформацшне суспiльство, в якому 
кожен мш би створювати i накопичувати iнформацiю та знання, мати до них 
вшьний доступ, користуватися i обмiнюватися ними, щоб надати можлившть 
кожнiй людинi повною мiрою реалiзувати свiй потенцiал, сприяючи 
суспiльному i особистому розвитковi та щдвитттуючи якiсть життя [2], та 
прийнят на виконання такого рш ення пшдаконт нормативно-правовi акти.

Саме на цiй стадп було розроблено та затверджено осн о в т  ьде!, що
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мають бути кер1вними у  розвитку судочинства, а саме: прозорий рух справ 
судовими шстанщями, зрозум ш  судов! процеси та розгляд справ у  
максимально стисл1 строки. Зазначене можливо лише за умови оргатзацп  
командно! роботи, - роботи теоретишв та практишв р1зних галузей, 
налагодження електронно! роботи не лише у  судових установах, а i у  
сум1жних галузях.

Вже подолана значна кшьшсть фундаментальних проблем: розроблено 
м ехатзм и цифрового пiдпису документiв, на прикладi Ки!вського районного 
суду та територiального пiдроздiлу Державно! мiграцiйно! служби Укра!ни 
вiдпрацьовано першi моделi взаемодп органiв державно! влади мiж собою, 
напрацьовано досвiд захисту цифрових даних вiд зовнiшнього втручання, 
подолано першi страхи перед «електронним судом» i на практитп доведено 
його переваги.

Так, ввд самого початку ентуйастами ввдшукувались можливост  
прискорити процес судочинства та на допомогу у  цьому питант ввдгукнулись 
судов! експерти, - фах!вщ Одеського науково-дослвдного шституту судових 
експертиз М ш стерства юстицп Укра!ни.

Адже у  справах, що потребують спещальних знань у  галуй науки, 
мистецтва, техтк и  чи ремесла суду бшьше нвде шукати пвдтримки, а т ж  у  
експертних установах. А  ввд роботи експерпв та координацп !х роботи !з 
судом часто залежить своечастсть, повнота, всеб!чтсть та об'ективтсть 
дослвдження обставин справи, в рамках яко! проводиться судова експертиза, а 
тому налагодження максимально можливо! взаемодп в он-лайн режим! 
допоможе значно прискорити розгляд справ судом та полегшити роботу самих 
експерпв, що кореспондуе актуальним завданням розвитку правозахисно! 
роботи в Укра!т.

Саме тому м!ж двома установами -  Ки!вським районним судом м. 
Одеси та Одеським науково-дослвдним шститутом судових експертиз МЮУ 
було апробовано перш! кроки електротзацп взаемодп: спочатку пересилання 
клопотань в електронному формат! !з наступним донаправленням ввдповвдно! 
паперово! коп!!, що на перших кроках дозволило економити по 3-4 д т  на 
пересилант докуменив, та заклало тдвалини налаштування д!алогу.

У наступному стало можливим не досилати паперов! коп!! докуменпв, 
що допомогло економити не лише час, а й бю дж етт  кошти (пересилання 
кожного конверту сьогодн! коштуе в!дправнику близько восьми гривень, та 
потребуе певних трудових витрат, значно бшьших ввд натискання дек1лькох 
кнопок для ввдправки електронного документу). Таким чином вже на 
початковому е т а т  напрацювання взаемодп установ було досягнуто значних 
результапв: значно зменшився строк проведення судових експертиз,
покращилась як1сть взаемодп установ, а учасники судових проваджень
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ввдчули на co6i притттвидтттення вирш ення !х спор1в.
Перспективи подальшого змт иения взаемодн та розширення взаемодн 

судових та експертних установ переоцшити важко. Так, вбачаеться, що 
засобами електронного зв’язку можуть оперативно пересилатись не лише 
клопотання експерта, а й будь-як iншi документи: запити, вудповуду 
консультативт матерiали та навiть електроннi матерiали справ для 
проведення експертного дослвдження.

Варто лише уявити, що за один робочий день суд зможе вирнттити 
питання про призначення судово! експертизи, направити вiдповiдну ухвалу та 
матерiали справи до експертно! установи, а експерт у  той самий день отримати 
вказат матерiали, оглянути !х та, у  випадку необхадност!, направити 
безпосередньо сторонам чи до суду клопотання про уточнення питань, про 
надання додаткових матерiалiв, поввдомити про час проведення експертних 
дш або виставити рахунок по сплап вартостi експертизи, тобто за один 
робочий день можливо вчинити в с  необхвдт дн для органiзапii проведення 
експертизи.

Разом з тим електронний суд це не лише пересилання докуменив iз 
цифровим пiдписом мiж офщшними електронними адресами державних 
органiв, фiзичних чи юридичних осi6. Сьогоднi це крок у  сучастсть, що 
дозволяе впевнено говорити про майбутне.

Телекомуткацшна система, яку належить створити, являе собою  
комплекс програмного та апаратного обладнання, який з'еднаний один з одним 
в единий ланцюг, що здшснюе передачу даних з о д т е !  точки в т ттту. Така 
передача даних можлива завдяки чiткiй структуризацн телекомуткацшно! 
мережi. Текстова, голосова, графiчна, ввдео- та аудiо iнформацiя -  ось далеко 
не повний перелш можливостей будь-яко! телекомунiкацiйноl системи [3].

А  тому слад розуш ти перспективи подальшого розвитку застосування 
телекомунiкацiйних технологш у  ро6отi, зокрема налагодження можливост! 
проведення вiдеоконференцiй мiж судом та експертними установами, коли за 
необхвдносп суд зможе звернутися до експерта безпосередньо в ходi судового 
засвдання через вiдеоканал та вислухати його думку з приводу питань, яш 
учасники судового засiдання просять суд винести на вирш ення експерта, чи 
задати експерту питання з приводу вже проведеного експертного дослiдження, 
що дозволить покращити взаемодiю суду та експерт!в в декiлька разiв ввд 
сьогоднiшнiх показникiв.

Крiм того, вже сь огодт  варто розглядати питання надання експертам 
доступу до електронно! системи документооб^у суду. Яким чином, до яко! 
саме частини пде! системи та iз якими повноваженнями користувача варто 
надавати доступ експертам, - це ще питання для обговорення, однак його 
вирiшення -  це лише питання часу та практичного застосування тако!
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можливосп, коли експерт зможе переглянути не лише направлен! йому, 
ви дш ет матер1али, а й всю електронну справу для надання 61льш повного 
висновку з поставлених на його виршення питань. Так само i у  зворотному 
напрямку: суд, маючи певний доступ до системи документоо6iгу експертних 
установ, матиме можливiсть вiдслiдковувати хвд експертного дослiдження та 
влучно планувати свою ро6оту.

1деальною вбачаеться ситуация о б ’еднання цих систем в едину 
електронну систему правозахисникiв: не зважаючи на рух справи по судових 
т ста н тпях всi матерiали, що матимуть ввднотттення до не!, будуть зi6ранi в 
одному мiсцi, а !х пересилання взагалi не потребуватиметься, для роботи з 
ними достатньо лише мати iдентифiкатор доступу, а для опрацювання !х 
конкретним спещалштом нео6хiдно буде лише направити йому ввдповвдний 
електронний запит, що допоможе вирiшувати справи у  настiльки с т и ^  
строки, наскiльки це взагалi можливо.

До реч^ до тако! системи, на певних умовах, можна залучити i 1нт их 
су6,ектiв правозахисно! дiяльностi: органи прокуратури, полiцi!, нотарiусiв, 
адвокапв, лiквiдаторiв, виконавцiв, що надасть можлившть фактично створити 
нову систему правосуддя в Укра!нi [4].

Звiсно, це смiливi думки, але хто, як не ми, мае створювати майбутне 
вже сьогодт? Так, це важка, кроттка робота, яка потребуе ш щ ативних  
фахiвцiв, фiнансового та технiчного забезпечення, однак воно того варте: вже 
сьогодт  використання досить обмежених можливостей пiлотно! системи 
«Електронний суд» дозволяе у  декшька разiв скоротити час розгляду справи.

То ж електронне судочинство, пiд яким слiд розум ^и не лише 
безпосередню дiяльнiсть суду, а й дiяльнiсть сумiжних шститупв, мае 
очевиднi переваги:

- значну економiю часу. Зрозумiло, що подання документiв у  
паперовому вигляд! потребуе значних кадрових, матерiальних, а також 
часових витрат. Скажiмо, коли суд доручае експертне дослiдження установi, 
що географiчно вiддалена. У такому випадку обмш документами мiж судом та 
учасниками процесу поштою не завжди надшний i оперативний.

- налагодження оперативного доступу до матерiалiв справи. 
Виникають ситуацi!, коли термiново необхвдно одержати чи передати певний 
документ, що перебувае в матерiалах справи. Зараз для цього необхвдно 
написати ввдповвдне клопотання, що досить часто займае ц ш  тижнi.

- ввдпадае нео6хiднiсть засвiдчення копiй документiв. Електронне 
судочинство допомагае уникнути часових витрат на виготовлення паперових 
к о п т  документiв, а отримувач такого документу завжди отримуватиме точну 
к отю , чиннiсть яко! зможе перевiрити за допомогою вiдомостей 
телекомунiкацiйно! системи.
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- усуваеться неращональне використання фшансових та
природоресурних можливостей. Використання значно!" юлькосп паперу, 
офюно! техтки, що споживае електричну енергш  та потребуе постшного 
обслуговування, призводить до непом1рного використання бюджетних кошЛв 
там, де можна обмежитись разовими швестищями на встановлення 
ввдповвдних сервер1в та налаштування 1х роботи.

Чи потр1бн1 так  покращення сучаснш УкраАт? Беззаперечно так! I 
наше завдання донести це до широкого загалу, вмшо i якшно 1х запровадити та 
забезпечити громадянам належний судовий захист 1х прав та охоронюваних 
законом iнтересiв.

Неприйнятним з нашо! сторони та сторони суспшьства е залишення без 
уваги можливостi привести систему вiтчизняного судочинства до кращих 
стандартiв свгтово!' спшьноти та перевершити 1х. Тож сьогодт, Кшвський 
районний суд м. Одеси та Одеський науково-дослiдний iнститут судових 
експертиз Мiнiстерства юстицп Укра!ни сто!ть у  витокiв майбутнього 
вiтчизняного судочинства, а 1х колективи тримають у  сво!х руках прапор 
першостi на цьому складному, але так необхвдному шляху.

Так, на базi Кшвського районного суду мiста Одеси за тдтримки  
проекту USAID та громадсько! органiзапil «Асопiапiя сл^дчих судд^в Укра!ни» 
проводяться навчання по системi «Електронний суд» для служителiв Фемiди i 
прапiвникiв апаратiв судiв [5], дверi суду завжди вiдчиненi для бажаючих 
отримати знання в пiй сферк

Разом з тим запровадження таких технологш неможливе без 
продовження ввдповщних реформ в правовiй сферi. Новими процесуальними 
кодексами, що набувають чинност! iз початком роботи Верховного Суду, а за 
останньою iнформапiею це 15 грудня поточного року, розширюються засоби  
електронно! взаемодil мiж судами та учасниками проваджень, однак саме 
взаемодп судових органiв та експертних установ такi змiни майже не 
торкнулись, а тому зараз, коли суспшьство та законотворщ згадали про 
необхвдтсть осучаснення судочинства, необхiдно звернути 1х увагу на 
актуальнi проблеми безпаперового документообЛу мiж такими установами та 
т тттими учасниками судових проваджень.

Метою niei публiкапil е не стшьки науковий виклад проблематики 
питання «Електронний суд в Украiнi», скшьки популяризапiя та привернення 
уваги суспшьства й окремих фахiвпiв до тенденцш та перспектив розвитку 
таких систем в Укра1т, адже, як вже було зазначено, Електронний суд -  це 
командна робота i на теперш ньому е т а т  кожен може долучитися до розробки 
технiчних чи правових новел. Осучаснення судочинства у  такий спосiб, 
всупереч думкам скептикiв, у  жодному разi не призведе до обмеження прав 
громадян чи послаблення 1х доступу до правосуддя через ввдсуттсть навичок
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роботи у  мереж1 «1нтернет», оскшьки на правовому р1вт отримала 
закршлення обов’язкова участь адвокапв, я к  стануть зв’язуючою ланкою м1ж 
можливостями сучасних технологш та потребами перешчних громадян.

Тож варто ввдзначити, що в т и з н я т  ентуласти, використовуючи 
нащ ональт можливост та користуючись допомогою i тдтримкою  
закордонних колег, тримають правильний курс у  штеграцн цифрово! 
сучасностi у  застарiлий (паперовий) свгг судочинства, що без жодних сумнiвiв 
виведе правозахисну дiяльнiсть в У краш  на новий рiвень.
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