
Як отримати доступ до інформації про судові провадження в умовах воєнного 

стану? 

У зв'язку з впровадженням воєнного стану порушено як звичний порядок роботи 

судової системи, так і доступу до інформації про стан розгляду справ громадянами. 

Доступні раніше сервіси можуть не працювати у зв'язку із хакерськими атаками та бути 

заблоковані з метою запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового 

процесу. 

Враховуючи положення ст. 64 Конституції України та ст. 26 Закону України “Про 

правовий режим воєнного стану” конституційне право людини на судовий захист не може 

бути обмеженим та кожному гарантується захист прав і свобод у судовому порядку навіть 

в умовах воєнного стану. Таким чином, незважаючи на введення воєнного стану суди 

продовжують здійснювати правосуддя.  

З огляду на вказане для громадян суспільно-необхідним залишається забезпечення 

доступу до інформації про судові справи, особливості їх розгляду, територіальну 

підсудність тощо. 

Так, в умовах воєнного стану здійснення правосуддя в Україні може мати свої 

особливості:   

1. У разі загрози життю, здоров’ю та безпеці відвідувачів суду, працівників апарату 

суду, суддів оперативно прийматимуться рішення про тимчасове зупинення 

здійснення судочинства певним судом; 

2. Справи, які не є невідкладними, розглядатимуться лише за наявності письмової 

згоди на це всіх учасників судового провадження; 

3. Не можуть бути відкладеними судові засідання, на яких має розглядатися 

питання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою; 

4. З метою забезпечення безпеки учасників судових процесів і відвідувачів судів 

припиняється проведення особистого прийому громадян керівництвом суду й 

обмежується допуск у судові засідання осіб, які не є учасниками судових 

засідань; 

5. Якщо суд не припинив здійснювати судочинство, учасники судових процесів 

мають можливість подати заяву про відкладення розгляду справ у зв’язку з 

воєнними діями та/або про розгляд справ у режимі відеоконференції за 

допомогою будь-яких технічних засобів, зокрема власних; 

6. Запровадження воєнного стану на певній території є поважною причиною для 

поновлення процесуальних строків. 

Вказані вище особливості здійснення правосуддя в умовах воєнного стану покликані 

мінімізувати загрозу життю та здоров'ю громадян та працівників суду, а також забезпечити 

його безперебійну роботу. 

Крім того, через неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного 

стану може змінюватись територіальна підсудність судових справ. Питання про зміну 

територіальної підсудності під час воєнного стану вирішує своїм розпорядженням голова 

Верховного Суду, які публікуються на офіційному вебсайті за посиланням: 

https://supreme.court.gov.ua/supreme/.  

Також, для запобігання загрози життю та здоров’ю суддів та учасників судового 

процесу у період воєнного стану, тимчасово призупинено загальний доступ до Єдиного 

державного реєстру судових рішень (далі - ЄДРСР) та сервісу «Стан розгляду справ». 

Наразі доступ до ЄДРСР мають судді та працівники правоохоронних органів, що дає 

можливість здійснювати правосуддя.  Крім того, доступ до ЄДРСР буде надаватися 

відповідно до списків осіб від голів судів та керівників правоохоронних органів, які 

визначатимуться користувачів персонально.   

Водночас окрему інформацію про судові рішення можна знайти в таких сервісах, які 

працюють на основі офіційних відкритих даних:  

https://supreme.court.gov.ua/supreme/
https://reyestr.court.gov.ua/
https://reyestr.court.gov.ua/
https://court.gov.ua/fair/
https://dsa.court.gov.ua/dsa/pres-centr/news/1266748/


https://lpd.juscourt.com/ - база правових позицій Верховного Суду; 

https://court.opendatabot.ua/#/  - сервіс пошуку судових рішень “Бабуся”; 

https://conp.com.ua/ - аналітичний інструмент для пошуку та дослідження візуалізації 

судових рішень “Суд на долоні”; 

https://verdictum.ligazakon.net/analysis  - система пошуку та аналізу судових рішень 

“Verdictum” та інші цифрові сервіси. 

Дізнатися інформацію про судову справу наразі можливо скориставшись сервісом 

“Список справ, призначених до розгляду”, який функціонує.  

Для громадян, також буде корисним сервіс “Електронний суд”, що забезпечує 

можливість користувачам у передбачених законодавством випадках створювати та 

надсилати в електронному вигляді процесуальні чи інші документи до суду, інших органів 

та установ у системі правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати 

розгляду таких документів чи інші документи.  

Про дату та час судових засідань рекомендовано дізнаватись в оперативному 

порядку за телефонами суду чи з використанням інших засобів зв’язку, інформація про 

контакти за посиланням: https://court.gov.ua/.  

Таким чином, незважаючи на російську агресію та впровадження воєнного 

стану, призупинення функціонування багатьох реєстрів та сервісів, суди продовжують 

розгляд справ та здійснення правосуддя в безперебійному режимі за умови відсутності 

загрози життю та здоров’ю учасників справи, а громадяни мають змогу отримувати 

доступ до судової інформації, використовуючи доступні онлайн-сервіси. 
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