
Тому нові принципи, включені в ЦПК України згідно з Законом України 
«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року повинні 
позитивно вплинути на цивільний процес.
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ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВОСУДДЯ -  ШЛЯХ ДО ВЗАЄМОДІЇ 
СУДУ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Розвиток та поступове запровадження інформаційно- 
комунікаційних технологій є важливим та необхідним фактором для 
формування сучасного суспільства. Впровадження інформаційно- 
комунікаційних технологій в Україні відбувається на тлі кампанії із 
реформування судової гілки влади та внесення змін до процесуального 
законодавства [3, а  20].

Наприкінці минулого року був прийнятий Закон України »Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України,
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Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністратив
ного судочинства та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року, 
який вніс значну кількість нововедень, серед яких — запровадження 
системи «Електронний суд». Головним завданням цього нововедення є 
спрощення доступу до правосуддя, забезпечення прозорості правосуддя 
та прискорення розгляду справ.

Термін «Електронний суд» використовується у двох значеннях. 
У вузькому розумінні — це підсистема в системі Єдиної судової 
інформаційної системи України, призначена для забезпечення 
своєчасного отримання учасниками судового процесу повісток та 
повідомлень про розгляд судових справ та процесуальних доку
ментів, ухвалених під час розгляду справ. Беззаперечно, у цьому 
розумінні електронний суд вже став реальністю в Україні. В широкому 
розумінні «Електронний суд» як елемент інформаційного суспільства — 
це самостійна унікальна форма судового процесу, заснованого на 
новітніх інформаційних технологіях, що забезпечують повний цикл 
розгляду судової справи в електронному форматі [2, с. 30]. Саме до 
поняття у широкому сенсі наблизилося процесуальне законодавство, 
шляхом внесення відповідних змін.

У ст. 6 Закону України «Про внесенння змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодав
чих актів» передбачено функціонування Єдиної судової інформаційно- 
телекомунікаційна системи, яка забезпечить обмін документами в 
електронній формі між судами, між судом та учасниками судового 
процесу, між учасниками судового процесу. У ч. 6 ст. 6 Закону 
зазначається, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні 
керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самовря
дування та суб’єкти господарювання державного та комунального 
секторів економіки обов’язково повинні зареєструвати у цій системі 
офіційні електронні адреси.

Також задля спрощення правосуддя вказані особи можуть подавати 
процесуальні та інші документи, вчиняти процесуальні дії в електронній 
формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно- 
телекомунікаційної системи з використання власного електронного 
цифрового підпису. Представник, який подає документи у справі в 
електронній формі, додає до них довіреність або ордер в електронній 
формі, підписані електронним цифровим підписом [1, ст. 6].

Згідно нової редакції ЦПК, ч. 9 ст. 14 зазначено, що суд проводить 
розгляд справи за матеріалами справи в електронній формі. Процесуа
льні та інші документи і докази у паперовій формі повинні бути 
переведені в електронну форму, що долучаються до матеріалів 
електронної судової справи [1, ст. 14].

Таке нововведення впливає на подальший розвиток судочинства, 
саме електронний суд спрощує доступ учасникам до справи і
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заощаджує час, фінансові та організаційні витрати, наприклад, щодо 
передання матеріалів з різних судів.

Перехід до електронного суду відбуватиметься поступово, в «Пере
хідних положеннях» ЦПК вказано, що Єдина судова інформаційно- 
телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня 
опублікування Державною судовою адміністрацією України у газеті 
«Голос України» та на веб-порталі судової влади оголошення про 
створення та функціонування даної системи [1]. Окрім цього після 
запровадження системи «Електронний суд» учасники справи не 
втрачають право подавати документи до суду у паперовій формі.

Ще одним із досить важливих змін є запровадження поняття елект
ронних доказів. В ст. 100 ЦПК зазначено, що це інформація в 
електронній формі, що містить дані про обставини, що мають 
значення для справи, а також надано перелік таких доказів, наприклад, 
електронні документи, веб-сайти, текстові, мультимедійні та голосові 
повідомлення, бази даних та інші.

Наступна частина ст. 100 ЦПК закріплює, що електронні докази 
можуть бути подані в оригіналі або в електронній копії, але 
обов’язковою умовою подання таких доказів є те, що вони повинні 
бути засвідчені електронним цифровим підписом, якщо інше не 
передбачено законом [1, ст. 100].

Отже, зміни в Цивільному процесуальному кодексі повинні позити
вно вплинути на вдосконалення реалізації принципу доступності 
правосуддя, зробити його більш прозорим, завдяки переходу від 
застарілого та паперового судочинства до сучасного електронного.
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