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ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ  

В УКРАЇНІ 

 

Актуальність теми. У зв’язку з проникненням у всі сфери 

суспільного життя ІТ технологій актуальними видаються питання 

запровадження електронного правосуддя, зокрема у цивільному 

судочинстві. В Україні процеси запровадження інформаційних технологій 

у судочинстві розпочато з 2006 року з прийняттям Указу Президента 

України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів» та в 

2007 році Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки». З прийняттям нового 

Цивільного процесуального кодексу України (15 грудня 

2017 року)«горизонти» електронного правосуддя лише розширились.  

Вивченням питання електронного правосуддя в українському 

судочинстві займалися Дружінкін Є. С., Чуракова Е. Н., Шляпкіна А. Е., 

Рибакова Д. А. та інші вчені. 

Успішна реалізація можливостей використання інформаційних та 

комунікаційних технологій при розгляді цивільних справ в судах має 

призвести до збільшення доступності правосуддя, спрощення і 

прискорення процедур розгляду справ, а також до зниження судових 

витрат, що є важливим фактором створення ефективного механізму 

правосуддя. 

Виклад основного матеріалу. Елементами електронного суду в 

Україні сьогодні є: фіксування процесу технічними засобами;ведення 

судових засідань за допомогою відеоконференції; електронне 

повідомлення учасників цивільного процесу; обмінуелектронними 

документами між судами, між судом та учасниками судового процесу, 

міжучасниками судового процесу; використання електронних доказів; 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 

системи. 

У ст. 247 ЦПК України фіксування судового засідання технічними 

засобами. Цей процес відбувається у двох взаємопов’язаних формах: 

1) безпосереднє фіксування процесу технічними засобами та 

2) приєднання технічного запису до матеріалів справи. 
У сучасному світі відеоконференція уже достатньо давно є 

невід’ємною частиною судових процесів. Процес запровадження 
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відеоконференцій в цивільний процес є одним із пріоритетних завдань, 
оскільки однією із найбільш розповсюджених підстав для відкладення 
розгляду справи і їх несвоєчасного розгляду є неявка сторін та їх 
представників, що може бутивирішено шляхом розвитку відеоконференції 
як режиму проведення судових засідань. У сучасній редакції ЦПК України 
режим відеоконференції зафіксовано у ст. 212. Відеоконференція дає 
змогу учасникам справи брати участь у судовому засіданні поза межами 
приміщення суду. Суттєвим мінусом даного явища є переривання зв’язку, 
неналежна якість зображення та звуку. 

Наступний елемент електронного суду – це електронне 
повідомлення учасників цивільного процесу. У ст. 128 ЦПК вказано, що у 
випадку наявності в учасника справи офіційної електронної адреси судова 
повістка надсилається на вказану адресу. З 01.10.2013 року у учасників 
судового процесу (фізичних осіб та юридичних осіб) з'явилась можливість 
отримувати повідомлення про дату та час чергового судового засідання у 
вигляді SMS-повідомлень на мобільний телефон.Ця послуга активується 
за особистої ініціативи учасника процесу. Для оформлення підписки на 
отримання SMS-повідомлень необхідно звернутися особисто до секретаря 
судового засідання і підписати відповідну заяву, де зазначити номер 
мобільного телефону, на який Ви бажаєте отримувати SMS- повідомлення. 
Це може бути номер будь-якого мобільного оператора України. Переваги 
такого виду сповіщення– оперативність, швидкість, надійність. 

Серед останніх новел електронного правосуддя важливим є 
запровадження механізму обміну електронними документами між судами, 
між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового 
процесу. З прийняттям нового ЦПК України учасники мають змогу подати 
процесуальні, інші документи, вчинити інші процесуальні дії в 
електронній формі за умови реєстрації їх офіційної електронної адреси в 
Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.Суд проводить 
розгляд справи за матеріалами судової справи в електронній формі. 

З’явилося поняття «електронних доказів» (ст. 100 ЦПК України), яке 
являє собою інформацію в електронній (цифровій) формі, що містить дані 
про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні 
документи (у тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, 
фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, 
мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані 
в електронній формі. 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система – система, 
що забезпечує функціонування електронного судочинства в Україні. Вона 
є розширеною версією Автоматизованої системи документообігу суду у 
зв’язку з прийняттям нових процесуальних кодексів. Основними 
функціями даної Системи є ведення електронного діловодства;обмін 
документами та інформацією в електронній формі, а також проведення 
відеоконференцій у режимі реального часу;віддалений доступ 
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користувачів цієї системи до будь-якої інформації, що в ній 
зберігається;визначення судді для розгляду конкретної справи;ведення 
Єдиного державного реєстру судових рішень та інше. Система діє 
відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-
телекомунікаційну систему. 

На сьогоднішній день існують певні недоліки щодо застосування 
Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Визначено, що 
Система починає функціонувати через 90 днів із дня опублікування 
Державною судовою адміністрацію України у газеті «Голос України» та 
на веб-порталі судової влади відповідного оголошення. Але на сьогодні 
такі оголошення відсутні і як вказано на веб-порталі судової влади 
функціонування Системи орієнтовно розпочнеться лише у січні 2019 року. 
Таке явище створює певні перешкоди у застосуванні нових процесуальних 
кодексів на практиці. 

Висновок. Отже, можна говорити про те що, існує тенденція до 
обрання е-формату здійснення цивільного судочинства. З прийняттям 
нового ЦПК України були запроваджені такі елементи електронного 
правосуддя, як подання позовної заяви, заяви, інших документів до суду в 
електронній формі; сплата судового збору; визначення судді або колегії 
суддів, які будуть розглядати справу; обмін документами між судами, 
судом та учасниками процесу; надсилання повісток, повідомлень, рішень; 
розгляд справи в електронній формі; проведення відеоконференції; 
автоматизований арешт коштів; електронні докази тощо. 

Закріплення ж нових елементів електронного правосуддя у ЦПК 
України та подальше їх активне застосування стане ще одним кроком до 
наближення українського цивільного судочинства до європейських 
стандартів. 
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ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ВІД 
УКЛАДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ 

 
Договір про надання медичних послуг є найпоширенішою підставою 

виникнення цивільних прав з оплатного надання медичних послуг. На 
даний договір поширюються загальні положення цивільного права про 
правочини і договір. Укладаючи даний вид договору, обов’язково 
необхідно враховувати положення Цивільного Кодексу, Закону України 
«Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України 


