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Постановка проблеми. Прискорення 
розвитку інформаційних технологій, поява 
нових надійних та багатофункціональних 
систем надають нові можливості щодо пере-
ходу від часткової незалежної автоматиза-
ції різними розробниками окремих ділянок 
роботи судових організацій до комплексних 
рішень та універсальних форматів даних, 
що забезпечують безперервні інформаційні 
потоки між судами. У такій системі, відповід-
но до п. 1 Концепції електронного суду Укра-
їни, будь-яка інформація може бути введе-
на та використана на будь-якому робочому 
місці, де санкціоновано відповідний рівень 
доступу [7].

Водночас процес інтеграції комунікатив-
них та інформаційних технологій у суспіль-
стві протікає на тлі нерівності рівня знань, 
досвіду та інструментарію фізичних та юри-
дичних осіб залежно від багатьох зовнішніх 
чинників, що в сукупності посилює розбіж-
ності законодавчого регулювання досліджу-
ваного питання із його втіленням на практи-
ці. У зв’язку з цим актуальність всебічного 
аналізу проблематики запровадження елек-
тронної комунікації в цивільному судочин-
стві дедалі більше зростає.

Мета цього дослідження – здійснити ана-
ліз чинних нормативно-правових актів 
у сфері запровадження в Україні засобів 
електронної комунікації під час відправ-
лення правосуддя у цивільних справах, а 
також проаналізувати поширені у науко-
вих колах теоретичні та методологічні під-
ходи до окресленої проблематики. Задля 
досягнення вказаної мети було сформульо-
вано такі науково-теоретичні та практичні 
завдання:

– виокремити у законодавчому масиві 
нашої держави нормативно-правові акти, які 
безпосередньо або опосередковано стосують-
ся засобів електронної комунікації у цивіль-
ному судочинстві;

– на основі проведеного досліджен-
ня сформулювати та обґрунтувати власне 
бачення щодо можливих шляхів подолан-
ня потенційних проблем, які закономірно 
виникнуть у процесі реалізації на практиці 
основних принципів і засад утвердження 
електронної комунікації в судах цивільної 
юрисдикції.

Ступінь наукової розробки теми. Дослі-
дження основних аспектів екстраполю-
вання відповідних електронних ресурсів 
для використання в якості комунікаторів 
у рамках цивільного судочинства здій-
снювали такі науковці, як К.Л. Брано-
вицкий, А.Ю. Каламайко, В.М. Пекарчук, 
Н.В. Пушенко, В.С. Петренко, Р. Ханик-
Посполітак та інші. 

Виклад основного матеріалу. Цивільне 
процесуальне право нашої держави – над-
звичайно складна та динамічна галузь пра-
ва, яка, залучаючи міжнародний досвід та 
провідні технологічні досягнення, стрімко 
розвивається й запроваджує кардинально 
нові форми відправлення правосуддя. Лише 
за останні кілька років вітчизняне судочин-
ство зазнало докорінного реформування, в 
результаті якого не лише вдосконалені діючі 
інститути цивільного процесуального права 
(в тому числі пов’язані з речовими доказа-
ми), але й втілені в життя й успішно функці-
онують нові моделі процесуальної взаємодії 
суду та інших суб’єктів цивільного процесу. 
Відтепер кожен учасник цивільних про-
цесуальних правовідносин має можливість 
обмінюватися із судом електронними доку-
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ментами [14], одержувати повістки через 
текстові SMS-повідомлення [13], а також 
брати участь у судовому засіданні у режимі 
відеоконференції [12]¬. Тому варто погоди-
тися з В.С. Петренко, який стверджує, що 
електронні форми комунікації, перш за все 
соціальні мережі та Інтернет, досягли такого 
рівня впливу на суспільне життя, що вони 
стали важливим джерелом інформації, а 
тому потребують відповідного нормативного 
врегулювання у разі використання в процесі 
вирішення цивільної справи судом [10].

При цьому, як відзначається у Основних 
засадах розвитку інформаційного суспіль-
ства в Україні на 2007–2015 роки, Україна 
має власну історію розвитку базових засад 
інформаційного суспільства: діяльність 
всесвітньо відомої школи кібернетики; фор-
мування на початку 90-х років минулого 
століття концепції та програми інформати-
зації; створення різноманітних інформацій-
но-комунікаційних технологій і загальнодер-
жавних інформаційно-аналітичних систем 
різного рівня та призначення (абз. 2 розд. 1). 

Проте в наш час запровадження електро-
нних засобів комунікації спирається більше 
на зарубіжний досвід та напрацювання іно-
земних юристів-практиків. Так, залежно від 
рівня технічного розвитку В.І. Решетняк [17] 
виділяє три групи країн:

1) країни, в яких подання документів до 
суду здійснюється в обов’язковому порядку 
в електронній формі і застосовується у роз-
гляді всіх цивільних справ (наприклад, Син-
гапур);

2) країни, де електронна форма подання 
документів до суду застосовується повсяк-
час, але на добровільній основі (Ізраїль, 
федеральні суди США, Австралія);

3) країни, в яких подання документів у 
електронній формі можливе у деяких судах 
(Англія, Канада, Німеччина).

Цікавим у цьому контексті є досвід 
Німеччини, де, за словами А.Ю. Каламайко, 
одним із найважливіших напрямів реформ 
щодо впровадження електронних техноло-
гій у цивільному процесі є взаємодія всіх 
зацікавлених сторін. Закон «Про юридич-
ні послуги», за словами А.Ю. Каламайко, 
містить пряму вказівку на обов’язок вико-
ристання адвокатами інформаційної систе-
ми наказного провадження ProfiMahn, яка 
дозволяє користувачу встановити двосто-
ронню систему обміну інформацією із судом 
і отримувати всю необхідну інформацію про 
дату отримання судом заяви, процесу її роз-
гляду, а також отримувати доступ до судових 
актів [3, c. 163–164]. 

Запровадження аналогічних механізмів 
електронної взаємодії суду з учасниками 

цивільного процесу потребує побудови комп-
лексу технічних рішень, що, відповідно до 
п. 3 Концепції електронного суду України, 
покликані виконувати такі важливі завдання: 

– надання можливості громадянину або 
організації направити до будь-якого суду 
країни підписану електронним цифровим 
підписом позовну заяву (апеляційну або 
касаційну скаргу) разом із пакетом супутніх 
документів за допомогою мережі Інтернет; 

– надсилання стороні процесу електро-
нної копії процесуального документа або 
повістки засобами електронного або мобіль-
ного зв’язку (e-mail або SMS); 

– розробка та впровадження універсаль-
ного формату обміну даними, завдяки якому 
стане можливою передача справ та докумен-
тів між автоматизованими системами доку-
ментообігу суду різних розробників – так 
звана «загальна шина даних» [7]. 

Задля практичного втілення цих цілей 
законодавець останнім часом демонструє 
послідовне оновлення нормативно-правової 
бази, де регламентуються та деталізується 
механізм запровадження і функціонуван-
ня електронних засобів взаємодії держави і 
людини. Зокрема, йдеться про такі стратегіч-
ні нормативи, що закріплені:

– Декларацією принципів «Побудова 
інформаційного суспільства – глобальне 
завдання у новому тисячолітті» [2]; 

– Концепцією галузевої програми інфор-
матизації судів загальної юрисдикції, інших 
органів та установ судової системи [6];

– Концепцією електронного суду Украї-
ни [7]; 

– Стратегією розвитку інформаційного 
суспільства в Україні [15]; 

– Рекомендаціями парламентських слу-
хань з питань розвитку інформаційного сус-
пільства в Україні [16];

– Регламентом обміну електронними 
документами між судом та учасниками судо-
вого процесу [18], а також чисельними інши-
ми законами та підзаконними нормативно-
правовими актами, а саме: «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства 
в Україні на 2007–2015 роки» [11]; «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо участі у судовому засіданні в 
режимі відео конференції» [12]; «Про реа-
лізацію проекту надсилання судами SMS-
повідомлень учасникам судового процесу 
(кримінального провадження) у місцевих 
та апеляційних загальних судах» [13]; «Про 
реалізацію проекту щодо обміну електронни-
ми документами між судом та учасниками 
судового процесу» [14] тощо. 

Хоча ідея розширеного застосування 
судами цифрових технологій і перебуває 
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на початковій стадії, все ж, як наголошу-
ють В.М. Пекарчук, Н.В. Пушенко, потрібна 
подальша реалізація завдань щодо розвитку 
й модернізації інформаційних технологій, що 
дозволить вийти на якісно вищий рівень у 
справі інформатизації судів та використання 
електронної системи. Ключовими завданнями 
є вдосконалення наявної нормативно-правової 
бази щодо визначення процедури електронної 
взаємодії судів й учасників процесу; модерніза-
ція програмно-апаратного середовища; впрова-
дження сучасної інженерної інфраструктури, 
центрів обробки даних і широкосмугових кана-
лів зв’язку; розвиток механізмів наскрізного 
юридично значущого електронного докумен-
тообігу, що сприятиме подальшому розвитку 
Електронного суду, який дозволить скоротити 
час судового розгляду справ, спростить про-
цедуру звернення громадян стосовно судово-
го захисту своїх прав та законних інтересів. 
Застосування сучасних технологій, на думку 
вчених, кардинально спрощує судочинство, 
економить час і кошти громадян, забезпечує 
прозорість і доступність; а для судової системи 
це оптимізація і автоматизація судочинства, 
розвиток технологій і економія бюджетних 
коштів [8, c. 86–87].

При цьому трансформації зазнають і тра-
диційні інститути цивільного процесуаль-
ного права. Зокрема, це стосується порядку 
подання електронних доказів і порядку їх 
дослідження. 

Оскільки електронні (цифрові) дока-
зи – це новий вид доказів, що застосовуєть-
ся в цивільному процесі порівняно недавно 
і за своїм внутрішнім змістом поділяється та 
може існувати у вигляді електронного доку-
мента, аудіозапису, відеозапису якої-небудь 
події, цифрової фотографії тощо, то, на пере-
конання В. С. Петренко, у суду, а також сто-
рін, що беруть участь у процесі, виникають 
питання, пов’язані з оцінкою цифрових дока-
зів з позиції допустимості та достовірності. 
Зважаючи на специфіку певних видів елек-
тронних доказів (відео-, звукозаписи, циф-
рове зображення тощо), їх копії повністю 
ідентичні оригіналу – такі електронні копії, 
продовжує вчений, доцільно прирівняти до 
оригіналу; або, для того щоб гарантувати 
учасникам судових справ право на подання 
електронних доказів, законодавцю варто в 
найкоротший строк регламентувати порядок 
засвідчення цифрових копій електронних 
доказів у тому числі електронним цифро-
вим підписом та паперових копій, при цьому 
потрібно врахувати специфіку деяких видів 
електронних доказів. Вищевказані пробле-
ми, підсумовує науковець, набувають осо-
бливої актуальності у світлі розроблення та 
прийдешнього впровадження Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційної системи, 
яка, окрім інших покладених на неї функцій, 
має забезпечувати зберігання усіх доказів, 
що надаються суду учасниками процесу в 
електронному вигляді або трансформуються 
судом з паперового в електронний формат, та 
можливість безперешкодного користування 
ними [9, c. 113–114].

Поряд із питаннями подання та оцінки 
електронних доказів, найбільше труднощів 
у практичному запровадженні засобів елек-
тронної комунікації в цивільне судочинство 
викликають процедурні питання правозастосу-
вання у конкретних справах цих нововведень. 

Досить детально ці питання врегульовує 
Концепція електронного суду України, від-
повідно до п. 5.1. якої для подачі документа 
до суду зацікавлена особа повинна викорис-
товувати спеціальне програмне обладнання, 
за допомогою якого буде у змозі виконати 
такі кроки: 

– у дружньому простому інтерфейсі 
сформувати формалізований файл заяви; 

– прикріпити до неї необхідні супутні 
документі; 

– підписати їх електронним цифровим 
підписом; 

– надіслати виготовлений таким чином 
пакет засобами web-сервісу до ЦОП. 

Після отримання пакету з документами 
ЦОП виконує такі дії: 

– поштовий сервер ЦОП надсилає на 
поштову адресу зацікавленої особи підтвер-
дження отримання пакету документів; 

– підсистема верифікації даних ЦОП 
виконує перевірку умов логічного контролю 
надісланої посилки; у разі вдалої перевірки 
ПВД надсилає на поштову адресу зацікав-
леної особи підтвердження вдалої верифіка-
ції документа, заяви та поміщає надісланий 
пакет до власної бази даних заяв до суду зі 
статусом «перевірено, але не зареєстрова-
но»; у разі невдалої перевірки умов логічного 
контролю ПВД надсилає на поштову адресу 
зацікавленої особи повідомлення про помил-
ку, а у власній базі даних створює запис жур-
налу невдалих надсилань із реквізитами над-
силання та причиною відмови у реєстрації; 

– підсистема реплікації даних до суду 
ЦОП формує періодичну посилку до кожно-
го із судів України із заявами, що надійшли 
за період, та розміщує на ресурсі, доступному 
для завантаження даної посилки судом. На 
даному етапі припускається використання 
фтп-протоколу або веб-сервісу; 

– підсистема реплікації даних суду заван-
тажує посилку до бази даних суду, а у зворот-
ному напрямку надсилає пакет квитанцій із 
реєстраційними номерами зареєстрованих 
заяв; 
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– на другому етапі розробки системи 
«Електронного суду» підсистема реплікації 
даних суду після автоматичного розподілу 
матеріалу на суддю, встановлення категорії 
справи та призначення дати розгляду може 
надсилати пакет квитанцій із номером спра-
ви, категорією справи та датою розгляду – 
для цього в структурі даних зарезервовано 
окремі теги; 

– ЦОП розміщує квитанції у власній базі 
даних до відповідних записів та надсилає 
на електронну поштову адресу зацікавленої 
особи повідомлення про вдалу реєстрацію 
заяви [7].

Як бачимо, Концепція максимально 
повно на теоретичному рівні враховує покро-
кові алгоритми взаємодії учасників цивіль-
них процесуальних правовідносин, що зре-
штою призводить до якісної трансформації 
процедури відправлення правосуддя у всіх 
категоріях справ. 

Так, Р. Ханик-Посполітак вичерпно під-
сумувала всі переваги запровадження засо-
бів електронної комунікації в цивільному 
судочинстві, а саме: економія коштів та 
часу; пришвидшення строків розгляду спо-
ру; спрощення доступу учасників процесу 
до матеріалів справи; спрощення роботи усіх 
суб’єктів цивільного процесу [19].

Висновки

Таким чином, підсумовуючи все наведене 
вище, вважаємо за доцільне констатувати неа-
бияку актуальність та безумовну важливість 
запровадження різноманітних засобів елек-
тронної комунікації в цивільне судочинство 
нашої держави у максимально короткі строки. 
Водночас нормативно-правове регулювання 
досліджуваного нами питання порівняно з 
іншими інститутами цивільного процесуаль-
ного права перебуває на початковому етапі 
свого втілення у повсякденному правозасто-
суванні і поки що не реалізованою на практиці 
залишається більшість законодавчих припи-
сів у цій сфері. Проте з часом, ми перекона-
ні, всі передбачені законодавцем механізми 
процесуально-правового регулювання запро-
вадження засобів електронної комунікації 
під час відправлення правосуддя в цивільних 
справах відіграють фундаментальну роль у 
кінцевому трансформуванні судової систе-
ми нашої держави та оптимізації здійснення 
цивільного судочинства в цілому.
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В статье автор осуществляет анализ действующих нормативно-правовых актов в сфере вне-
дрения в Украине средств электронной коммуникации при отправлении правосудия по гражданским 
делам, а также анализирует распространенные в научных кругах теоретические и методологиче-
ские подходы к обозначенной проблематике.

Ключевые слова: информационные технологии, электронная подача документов, судопроизвод-
ство, электронный документооборот.

In the article the author analyses existing normative-legal acts in the sphere of introduction in Ukraine 
of electronic communication in the administration of Justice in civil matters, as well as analyses common in 
scientific circles theoretical and methodological approaches to the designated issues.
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