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За 26 років незалежності Україна пройшла кілька етапів реформування судової гілки 

влади. Останній етап розпочався 2 червня 2016 року, коли Верховна Рада України ухвалила 
зміни до Конституції щодо правосуддя та новий Закон України «Про судоустрій та статус 
суддів». 

Новий Закон набув чинності з 30 вересня 2016 року. 
Основними цілями судової реформи є відновлення довіри громадян до судової влади, 

покращення доступу до правосуддя та захисту прав людини, а також забезпечення 
ефективності судової системи.  

Для досягнення поставлених цілей законодавець передбачив низку заходів:  
• гідну оплату праці суддівського корпусу; 
• запровадження антикорупційного контролю (декларування суддями власних 
доходів та доходів своїх родин, витрат, родинних зв’язків та доброчесності); 

• функціонування ефективної та дієвої системи відповідальності суддів;  
• запровадження сучасних механізмів електронного судочинства, що дадуть 
змогу здійснювати передачу документів між судами, державними органами та 
всіма учасниками судового процесу. 

Система електронного суду покликана спростити спілкування між громадянами, 
судовими інстанціями і державними органами. 

Нині окремі елементи електронного суду вже запроваджено в судове адміністрування. 
Це: 

1) сплата судового збору онлайн; 
2) отримання інформації про етапи проходження справи в суді;  
3) можливість одержання від суду повідомлень і копій рішень електронною 
поштою;  

4) sms-інформування про дату і час слухання справи;  
5) доступ до текстів судових рішень через Єдиний державний реєстр судових 
рішень;  

6) онлайн-трансляція окремих судових засідань;  
7) проведення відеоконференцій між судами, а також зі слідчими ізоляторами. 
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Працювати в системі «Електронний суд» зможе кожен, хто: 
• має доступ до інтернету,  
• зареєстрував свою поштову скриньку на порталі судової влади mail.gov.ua;  
• має особистий електронно-цифровий підпис (який можна отримати в 
акредитованих центрах сертифікації ключів). 

Переваги електронного суду полягають у забезпеченні доступності правосуддя завдяки 
обміну електронними документами між усіма учасниками судового процесу; скороченні 
судових витрат на поштові відправлення та виготовлення паперових документів; 
скороченні часу розгляду справ тощо. 

Судді є суб’єктами е-декларування. 
Це електронне оприлюднення суб’єктом декларування фінансової інформації про себе 

та членів своєї сім’ї щодо:  
• об’єктів нерухомості; 
• цінного рухомого майна; 
• транспортних засобів; 
• цінних паперів, доходів, видатків; 
• фінансових зобов’язань (кредитів, позик); 
• бенефіціарної власності у статутних фондах юридичних осіб  
• майна, членства в громадських об’єднаннях та їх органах; 
• роботи за сумісництвом тощо. 
Декларація заповнюється в електронній формі та подається особисто суб’єктом 

декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 
https://nazk.gov.ua/ через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування 
у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування.  

Щоб заповнити і подати електронну декларацію, суб’єктам декларування необхідно 
звернутися до акредитованих центрів сертифікації ключів для отримання особистого ключа 
та посиленого сертифікату відкритого ключа електронного цифрового підпису. 

Наведення суддями в декларації завідомо недостовірних або неповних відомостей тягне 
за собою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність. 

Моніторинг способу життя суб’єктів декларування, зокрема суддів, здійснюється 
уповноваженими особами НАЗК та регулюється Законом України «Про запобігання 
корупції». 

 
 

 


