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CONCEPT «ELECTRONIC COURT» AND ITS IMPLICATIONS FOR 

INFORMING PATICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

В статті досліджується роль концепції «електронний суд» в 

інформуванні учасників судового провадження. На підставі аналізу 

зарубіжного та національного законодавства у сфері інформаційних відносин, 

пропонуються авторські пропозиції щодо удосконалення окремих форм 

інституту інформування учасників судового провадження. 
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The article examines the role of the concept of «e-court» in informing 

participants of the proceedings. Based on the analysis of foreign and national 

legislation in the sphere of information relations are offered suggestions for 

improving copyright separate forms of the Institute to inform the participants of the 

criminal proceedings.  
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Зародження ідеї про запровадження електронного правосуддя в Україні 

пов’язують з прийняттям концепцій, програм впровадження інформаційних 



технологій у судочинстві, законів та інших нормативно-правових актів. Серед 

них Концепція «Електронний суд», розроблена у 2012 році Державним 

підприємством «Інформаційні судові системи», Закон України «Про 

Національну програму інформатизації» від 04.02.1998 р., Концепція галузевої 

програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ 

судової системи, Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25.05.2006 

р. № 740 та ін.  

Концепція «Електронний суд» має за мету розробку універсальної схеми 

побудови структур даних при наявності необхідності обміну даними між 

автоматизованими системами різних виробників. Запропоновані даною 

Концепцією правила призначені для використання систем електронного 

документообігу, електронних інформаційних систем з елементами 

документообігу, систем судової статистики, web-ресурсів та інших різновидів 

систем, працюючих із інформацією суду. Додатково враховано можливості 

систем, що дозволяють безпосереднє виготовлення друкованих процесуальних 

документів на ґрунті даних інформаційної системи [1].  

Незважаючи на безсумнівні переваги та перспективи впровадження 

електронного правосуддя у кримінальному судочинстві України, на сьогодні 

відсутнє його наукове підґрунтя. Однак, окремі аспекти досліджуваної 

проблеми висвітлювались у роботах таких науковців, як С.С. Кузьмін, М.М. 

Пархоменко, В.О. Смірнова, які у своїх наукових працях розкривали 

можливості використання системи електронного документообігу у різних 

сферах державного управління. Однак, переважна більшість положень проекту 

«Електронний суд» запозичені з досвіду зарубіжних країн. 

Враховуючи зазначене, метою даного дослідження є визначення ролі 

Концепції «Електронний суд» в інформуванні учасників судового провадження 

в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети вирішенню підлягають такі завдання: 

1) розкрити зарубіжний досвід використання електронної системи судочинства; 



2) з’ясувати основні завдання реалізації в Україні Концепції «Електронний 

суд»; 3) охарактеризувати судову практику використання SMS-повідомлень для 

інформування учасників кримінального провадження; 4) обґрунтувати 

необхідність прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на 

регулювання відносин щодо інформування учасників судочинства за 

допомогою SMS-повідомлень. 

У юридичній літературі під поняттям «Електронний суд» розуміють 

автоматизацію процесів судового діловодства, і забезпечення повноцінного 

поширення інформації щодо судового розгляду, правової інформації, 

узагальнення судової практики, публікація цієї інформації для громадян, а 

також забезпечення дотримання процесуальних строків [2]. 

У зарубіжних країнах ідея електронного інформування зародилась у кінці 

1980-х років та була розвинута завдяки певним успіхам та пілотним проектам у 

90-х роках. У 1988 році Федеральні суди Сполучених Штатів почали 

впровадження пробної версії системи доступу до судових актів – Public Access 

to Court Electronic Records (PACER). Система забезпечує цілодобовий доступ до 

судових документів через мережу Інтернет, можливість завантаження та 

друкування документів, а також одночасний доступ до файлів справи кількох 

осіб. 

Достатньо успішним виявилось тестове використання у 2001 році 

декількома судами США системи подачі звернень Case Management/Electronic 

Case Files (CM/ECF). До 2004 року ця система була впроваджена у всі окружні 

та апеляційні суди. Вказана система надає судам можливість робити свої 

документи загальнодоступними через Інтернет. Доступ до судової інформації з 

використанням електронних засобів можливий за допомогою використання 

програми PACER. 

У 2002 році почалась експлуатація системи електронної подачі 

документів (e-filing) у судах Канади. Судами Канади використовуються також 

електронні технології для покращення доступу до судових матеріалів. Вони 

надають безоплатний доступ до рішень, які знаходяться у їхніх базах даних. 



Через веб-сайт www.canlii.org (Canadian Legal Information Institute) 

забезпечується доступ до судових рішень і канадського законодавства. 

Крім того, Федеральний суд Австралії був першим австралійським 

державним судом, який запровадив електронну подачу документів. Система 

електронної подачі (eFiling) доступна з жовтня 2000 року через веб-сайт суду і 

дозволяє позивачам подавати заяви і супровідну документацію, а також 

проводити платежі за використання системи по кредитній карті. Надалі 

з’явилася можливість повідомлення клієнтів про отримання та прийняття / 

відхилення їх документів. З 24 травня 2010 федеральний суд випустив свій 

новий електронний засіб для подачі заяв «online»  – eLodgment. eLodgment 

замінила eFiling 1 липня 2010 року. Вона взаємодіє з судовою системою 

управління і має більше можливостей, ніж eFiling. Система працює цілодобово. 

У Російській Федерації активний розвиток електронного правосуддя 

розпочався після прийняття основних концепцій і програм, серед яких 

федеральна цільова програма «Електронна Росія» 2002 року, федеральна 

цільова програма «Розвиток судової системи Росії» 2002 року і Концепція 

регіональної інформатизації до 2010 року. 

Відповідно до розробленої в Україні Концепції «Електронний суд» 

основними її завданнями є: а) надання можливості фізичній або юридичній 

особі направити до будь-якого суду країни підписаний електронним цифровим 

підписом документ (апеляційну або касаційну скаргу) разом з пакетом супутніх 

документів за допомогою мережі «Інтернет»; б) надсилання стороні судового 

процесу електронної копії процесуального документу або повістки засобами 

електронного або мобільного зв’язку (e-mail або SMS); в) розробка та 

впровадження універсального формату обміну даними, завдяки якому стане 

можливою передача справ та документів між автоматизованими системами 

документообігу суду різних розробників – так звана «загальна шина даних» [1]. 

Крім того, до завдань, які можуть вирішуватись у межах проекту «електронний 

суд», належать також: відслідковування руху справи у суді в електронному 



вигляді (через мережу Інтернет та мобільні телефони); проведення судових 

засідань «online» тощо. 

Аналіз вказаних завдань дозволяє зробити висновок про те, що Концепція 

спрямована, перш за все, на забезпечення ефективного, своєчасного, 

економічно вигідного інформування учасників кримінального провадження, яке 

дозволить оптимально реалізувати надані їм права на доступ до правосуддя та 

захисту свої прав у суді. 

До того ж, Концепція передбачає подачу документу до суду зацікавленою 

особою з використанням спеціального автоматизованого робочого місця, що 

дозволить їй: а) у відповідному інтерфейсі сформувати формалізований файл 

документу; б) прикріпити до нього необхідні додатки; в) підписати документ 

електронним цифровим підписом; г) надіслати виготовлений у такий спосіб 

пакет засобами електронної пошти до Центру обробки повідомлень [1]. 

З метою реалізації положень Концепції відповідно до Наказу Державної 

судової адміністрації України від 07.09.2012 р. № 105 затверджено Тимчасовий 

регламент обміну електронними документами між судом та учасниками 

судового процесу, який визначає порядок подання учасниками судового 

процесу до суду документів в електронному вигляді, а також надсилання таким 

учасникам процесуальних документів в електронному вигляді паралельно з 

документами у паперовому вигляді відповідно до процесуального 

законодавства. Згідно даного Наказу розпочато реалізацію пілотного проекту 

щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового 

процесу у Святошинському районному суді міста Києва та апеляційному суді 

Дніпропетровської області з 15 жовтня 2012 року. У розділі 6 Тимчасового 

регламенту зазначено, що суд після виготовлення та підписання 

процесуального документа паралельно із порядком, визначеним процесуальним 

законодавством, інформує учасників судового провадження, надсилаючи 

електронні копії процесуального документа, скріплені електронним цифровим 

підписом судді (судді-доповідача, головуючого судді), електронною поштою на 



поштову скриньку учасника судового процесу, якщо такий учасник 

зареєстрований в Системі як Користувач [3]. 

Ще одним важливим аспектом Концепції електронного суду України є 

також інформування учасників судового провадження засобами мобільного 

зв’язку – SMS, що достатньою мірою узгоджується з вимогами нового КПК 

України. Оскільки законодавець не конкретизує вид телефонного зв’язку, 

обмежуючись лише вказівкою на можливість застосування виклику по 

телефону, можна зробити висновок, що КПК не забороняє інформування осіб, 

які беруть участь у кримінальному провадженні, за допомогою як стаціонарних, 

так і мобільних телефонів шляхом голосового та текстового SMS повідомлення. 

У такий спосіб, зокрема, можуть повідомлятись: а) учасники судового 

провадження у суді першої інстанції; б) особи, які мають право оскарження 

вироку, ухвали, постанови суду (ст. 393 КПК України); в) учасники 

апеляційного чи касаційного провадження; г) у разі розгляду скарги (ст. 303 

КПК України) – заявник, потерпілий, його представник чи законний 

представник, підозрюваний, його захисник чи законний представник, прокурор, 

участь якого є обов’язковою, керівник слідчого органу, слідчий, який здійснює 

розслідування у справі, в якій подана скарга; д) захисник підозрюваного або 

обвинуваченого для участі в судовому засіданні з питань про обрання 

запобіжного заходу. 

Незважаючи на очевидні переваги судового SMS-повідомлення, до цього 

часу в Україні немає єдиної позиції щодо можливості використання вказаного 

засобу інформування учасників судового розгляду. Очевидно, це пов’язано з 

тим, що SMS-повідомлення не визнавалося належним способом виклику особи 

у судове засідання. 

У даний час направлення повідомлень фізичним особам за допомогою 

електронної пошти та SMS-повідомлень не буде мати ознак достовірності 

вручення через відсутність відповідного правового регулювання, а також 

відсутність достовірних даних про приналежність стільникових телефонів 



адресату, про фактичне їх використання саме адресатом, і про прочитання 

електронної пошти саме адресатом – фізичною особою. 

Разом з тим, щодо державних установ, які мають офіційні сайти і адреси 

електронної пошти, представляється допустимим направлення за допомогою 

електронної пошти з підтвердженням її прочитання судових повідомлень і 

документів, що не потребують офіційного засвідчення підписом судді та 

печаткою суду (з причини відсутності в даний час в судах електронно-

цифрового підпису), наприклад запитів, листів, що направляються в порядку 

підготовки справи до розгляду. 

Іншим аргументом на користь того, що повідомлення учасників судового 

розгляду за допомогою SMS-повідомлень не може бути визнано належним, 

суди вказують на наступне. Таке повідомлення має бути направлено судом, а не 

уповноваженою посадовою особою. Такої ж позиції суди повинні 

дотримуватись і під час повідомлення учасників судочинства за допомогою 

SMS-повідомлень. При чому, повідомлення повинні здійснюватися з 

мобільного телефону, зареєстрованого безпосередньо за судом, а не за 

посадовою особою. 

На нашу думку, тенденції інформатизації судочинства зарубіжних країн 

яскраво демонструють неминучість запровадження SMS-повідомлення 

учасників судового провадження в Україні. Тому вже зараз для найбільш 

повного регулювання діяльності з SMS-повідомлення учасників судочинства 

повинен бути розроблений та прийнятий нормативно-правовий акт, який би 

регулював підстави та порядок інформування учасників судочинства за 

допомогою SMS-повідомлень. У вказаному документі доцільно передбачити 

наступні розділи: 1. Загальні положення; 2. Вимоги до SMS-повідомлень; 3. 

Порядок підготовки та відправлення SMS-повідомлень; 4. Нагляд та контроль 

за підготовкою та відправленням SMS-повідомлень; 5. Відповідальність осіб за 

відправленням SMS-повідомлень; 6. Заключні положення. 

У розділі «Загальні положення» крім визначення термінів, які 

виживаються у Порядку, важливе значення має закріплення переліку посадових 



осіб, які відповідальні за організацію діяльності з інформування учасників 

судочинства SMS-повідомленнями. 

Вважаємо обґрунтованим покладення на голову суду обов’язку щодо 

організації роботи з інформування учасників судочинства за допомогою SMS -

повідомлень, визначення осіб, відповідальних: а) за підготовку текстів SMS-

повідомлень і передачу їх особі, відповідальній за відправку; б) за відправку 

SMS-повідомлень учасникам судочинства. 

Звертає на себе увагу необхідність закріплення у Порядку державних 

установ, відповідальних за: а) визначення спеціалізованого інтернет-ресурсу та 

провайдера для передачі SMS-повідомлень; б) укладення відповідно до Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI 

договору про закупівлю на надання послуги з SMS-розсилки повідомлень 

інформаційного змісту в інтересах судів, в якому б передбачався обов’язок 

виконавця зберігати в суворій конфіденційності і вживати всі можливі дії для 

захисту від недозволеного використання, розкриття, публікації чи поширення 

інформації, переданої судом, і виконання інших пов’язаних із цим функцій 

організаційного, фінансового та матеріально-технічного характеру. 

Вирішення вказаних питань повинно бути віднесено до повноважень 

Державної судової адміністрації України, оскільки відповідно до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р., вона здійснює 

організаційне забезпечення діяльності органів судової влади та згідно п. 8 ст. 

146 даного Закону організовує комп’ютеризацію судів для здійснення 

судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової 

діяльності та забезпечення функціонування автоматизованої системи 

документообігу в судах; забезпечує суди необхідними технічними засобами 

фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному 

бюджеті України на фінансування відповідних судів [4]. 

У Розділі «Вимоги до SMS-повідомлень» пропонуємо закріпити вимоги, 

які пред’являються до судових SMS-повідомлень. Серед них необхідно 

виділити наступні: а) SMS-повідомлення повинні використовуватись для 



інформування учасників судового провадження про місце, дату і час судового 

засідання або вчинення окремих процесуальних дій. SMS-повідомлення не 

направляється в тому випадку, якщо учаснику судочинства необхідно 

направити документи чи матеріали. Повідомлення або виклик у суд в даному 

випадку відбувається у звичайному порядку шляхом відправки судової повістки 

разом з комплектом документів рекомендованим листом; б) згода учасника 

судочинства на повідомлення його за допомогою SMS-повідомлень; в) фіксація 

факту відправки і доставки SMS-повідомлення учаснику судочинства; г) SMS-

повідомлення надсилаються учасникам судочинства з тим розрахунком, щоб 

зазначені особи мали достатній термін для підготовки до справи і своєчасної 

явки в суд; д) SMS-повідомлення здійснюється лише за згодою учасника 

судочинства, тобто на добровільній основі.  

Факт згоди на отримання SMS-повідомлення повинен підтверджуватися 

розпискою, в якій поряд з даними про учасника судочинства і його згодою на 

повідомлення у такий спосіб необхідно вказувати номер мобільного телефону, 

на який воно надсилається. 

Розписка про згоду на повідомлення за допомогою SMS-повідомлення з 

номером мобільного телефону повинна відбиратися при подачі відповідної 

заяви в суд, при першій явці в судове засідання, при підготовці справи до 

судового засідання тощо. Розписка, що підтверджує факт згоди учасника 

судочинства на повідомлення про місце, дату і час судового засідання за 

допомогою SMS-повідомлень, повинна долучатися судом і підшиватися в 

судову справу відповідним працівником апарату суду. Суд в обов’язковому 

порядку має забезпечувати фіксацію фактів відправки та доставки адресату 

SMS-повідомлення з вказівкою місця, дати і часу судового засідання. Факт 

відправки і доставки SMS-повідомлення може підтверджуватися деталізацією 

SMS-повідомлення (інформація про дату і час відправлення SMS-повідомлення, 

текст відправленого SMS-повідомлення, дата та час доставки SMS-

повідомлення учаснику судочинства), яку необхідно роздруковувати на 

паперовому носії та долучати до матеріалів справи. 



У Розділі «Порядок підготовки та відправлення SMS-повідомлень» 

вважаємо за доцільне передбачити наступні дії : 

1) Протягом робочого дня особа, відповідальна за підготовку тексту SMS-

повідомлення, готує відповідне повідомлення, що містить необхідні відомості: 

дату, час і місце проведення судового засідання, інші дані, передбачені 

процесуальним законодавством до судового повідомлення.  

2) У міру підготовки відповідних повідомлень відповідальна особа 

передає їх працівнику суду, відповідального за відправку SMS-повідомлень, 

разом з інформацією, що містить П.І.Б. абонента, номер мобільного телефону і 

час, протягом якого необхідно відправити SMS-повідомлення. 

3) Особа, відповідальна за відправку SMS-повідомлень, направляє SMS-

повідомлення учаснику судочинства через спеціалізований інтернет-сайт. 

4) У разі неотримання інформації про доставку SMS-повідомлення 

абоненту протягом доби проводиться повторна відправка повідомлення. 

5) У разі, якщо SMS-повідомлення не було доставлене абонентові після 

двох спроб повторного направлення, то повідомлення або виклик у суд 

учаснику судових засідань направляються судовою повісткою з повідомленням 

про вручення. 

6) Після доставки SMS-повідомлення роздрукована зі спеціалізованого 

інтернет-сайту деталізація SMS-повідомлення передається особою, 

відповідальною за відправку SMS-повідомлень, судді, у провадженні якого 

перебуває справа, для долучення до матеріалів справи. 

Незважаючи на те, що у Концепції поряд з системою SMS-повідомлень 

закріплено ряд інших прогресивних технічних рішень, які стосуються також 

порядку подачі документів в електронній формі з віддаленого АРМ, їх 

відправки, обміну даними про справи та ін., крім правових проблем розвитку 

електронного правосуддя в Україні, існує ряд невирішених організаційних 

питань належного програмно-технічного забезпечення судів. 

Перш за все необхідно розробити програмні продукти, які б 

забезпечували автоматизацію правосуддя на всіх його етапах. З метою 



забезпечення належного інформування учасників судового провадження 

основними можливостями таких програмних продуктів повинні бути: а) 

первинна реєстрація судових справ та документів: реєстрація справ та 

документів, які розглядаються судом; б) доступ до текстів усіх судових рішень: 

забезпечення доступу до текстів документів суду, оперативний пошук 

інформації про судову справу і документ; в) розгляд справи: формування та 

публікація графіків розгляду судових справ суддею, формування робочого 

календаря співробітників суду; г) підготовка та реєстрація судових актів за 

результатами розгляду: створення судових документів, реєстрація судових 

рішень, реєстрація клопотань, створення і реєстрація виконавчих листів, 

реєстрація додаткових атрибутів, друк документів, конвертів, і повідомлень, 

формування комплекту документів для поштової чи іншої розсилки; д) 

відправка судової справи: обмін судовими документами та справами між 

судами, передача справ в архів, електронний обмін між судом і учасниками 

процесу. 
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