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СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМОК ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ 

УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ СУДОЧИНСТВА

FAIR, INDEPENDENT AND ACCESSIBLE COURT – STRATEGIC 
DIRECTION FOR POST-WAR RECONSTRUCTION OF UKRAINE  

IN THE FIELD OF JUDICIARY

Авторами досліджуються потенційні напрямки післявоєнного відновлення судової системи України з метою 
утвердження справедливого, незалежного та доступного судочинства. Відмічаються наявні проблеми з організа-
ційно-технічним забезпеченням роботи судів, тривала кадрова криза обумовлена значною кількістю вакантних 
суддівських посад, руйнування будівель судів, неможливість здійснення правосуддя на окремих територіях з 
міркувань безпеки суддів, працівників суду та учасників судочинства, які в сукупності відображені в обмеженні 
доступу осіб до суду та правосуддя. 

Зазначається, що рівень доступності правосуддя, незалежність суддів та справедливість судового розгляду є 
показниками ефективності функціонування системи судочинства в державі. Обґрунтовується необхідність від-
новлення та оптимізації роботи судів шляхом продовження реалізації судової реформи та впровадженню євро-
пейських стандартів судових послуг. 

Аргументується, що впровадження та розширення сфери застосування у судочинстві новітніх цифрових тех-
нологій у формі електронного документообігу, Електронного суду, Єдиної судової інформаційно-телекомуніка-
ційної системи, надійних інструментів кіберзахисту та інформаційної безпеки, розгляду справ в режимі відео-
конференції є не тільки необхідними напрямками післявоєнного реформування судової системи України, але й 
дієвим інструментом забезпечення доступності та ефективності правосуддя.

Підсумовується, що післявоєнне реформування судочинства повинно орієнтуватися на утвердження на наці-
ональному рівні європейських стандартів справедливості, незалежності та доступності судочинства з метою 
забезпечення ефективності діяльності органів судової влади та належного рівня захисту прав осіб. Перезаван-
таження вітчизняної судової системи обумовлено потребою вдосконалення нормативно-правового регулювання 
у даній сфері, оптимізації організаційно-технічного забезпечення діяльності судів, вжиття дієвих заходів щодо 
усунення корупційних проявів та удосконалення добору кандидатів на посади суддів з метою формування дійсно 
незалежного та неупередженого суддівського корпусу. 

Ключові слова: справедливий суд, доступність правосуддя, незалежність суддів, електронне судочинство.

Potential directions of the post-war restoration of the judicial system of Ukraine with the aim of establishing a fair, 
independent and accessible judiciary are explored by the authors. Existing problems with the organizational and tech-
nical support of the court’s functioning, the long-term staffing crisis caused by a significant number of vacant judicial 
positions, the destruction of court buildings, the impossibility of administering of justice in certain territories due to the 
safety of judges, court employees and participants in the judiciary are noted. Collectively, they are reflected in limiting 
people’s access to court and justice.

It is noted that the accessibility of justice, the independence of judges and the fairness of the trial are indicators of the 
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effectiveness of the judicial system in the country. The need to restore and optimize the work of courts by continuing the 
implementation of judicial reform and implementing European standards of court services is substantiated.

It is argued that the introduction and expansion of the scope of application in the judiciary of the latest digital tech-
nologies in the form of electronic document circulation, the Electronic Court, the Unified Judicial Information and 
Telecommunication System, reliable tools of cyber protection and information security, consideration of cases by video 
conference are not only necessary directions of the post-war reform of the judicial system of Ukraine, but also an effec-
tive tool for ensuring the accessibility and efficiency of justice.

It is concluded that the post-war reform of the judiciary should be oriented towards the approval at the national level 
of the European standards of justice, independence and accessibility of the judiciary in order to ensure the effectiveness 
of the judicial authorities and the proper level of protection of the rights of individuals. Rebooting the domestic judicial 
system is due to the need to improve legal regulation in this area, optimize the organizational and technical support of 
the courts, take effective measures to eliminate corruption and improve the selection of candidates for the judges with 
the aim of forming a truly independent and impartial judicial corps.

Key words: fair trial, access to justice, independence of judges, electronic justice.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Запроваджен-
ня в нашій державі обмежень передбачених 
правовим режимом воєнного стану внаслідок 
широкомасштабної збройної агресії Російської 
Федерації торкнулися і сфери діяльності орга-
нів судової влади. Значно загострились існуючі 
проблеми пов’язані з кадровим та матеріально-
технічним забезпеченням судів. Перед судовою 
владою також постали нові виклики зумовлені 
фізичним руйнуванням приміщень судів, ева-
куацією суддів, неможливістю функціонування 
судів через активні бойові дії тощо. Внаслідок 
цього у багатьох місцях спостерігається обме-
ження доступу осіб до суду, відкладення та пере-
несення судових засідань і навіть припинення 
роботи судів. Значна частина громадян України 
позбавлені права на справедливий суд, передба-
ченого положеннями Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод [1, ст. 6] та 
Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права [2, ст. 14], яке навіть в умовах воєн-
ного стану не може бути обмежене. 

З огляду на зазначене, перед судовою вла-
дою сьогодні постала нагальна потреба забез-
печити функціонування судів, продовження 
розпочатої судової реформи та активну імп-
лементацію європейських стандартів судо-
чинства. Перезавантаження судової системи, 
відновлення роботи Вищої ради правосуддя, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, 
спрощення доступності правосуддя, цифро-
візація та діджиталізація судочинства визна-
чаються пріоритетними напрямками на шляху 
подолання наслідків війни [3]. Ефективність 
судового захисту прав особи, навіть в кризо-

вих умовах, є вирішальним для демократичних 
режимів. Належне функціонування судової 
системи напряму обумовлене рівнем доступ-
ності, справедливості та незалежності судів 
у державі. Підтвердженням і дотриманням 
проєвропейського вектору нашої держави ста-
не утвердження та посилення вказаних стан-
дартів у післявоєнній судовій системі України.

Стан розробки у вітчизняній та зарубіж-
ній науці. Дослідження теоретичних та прак-
тичних аспектів стандартів правосуддя, вклю-
чаючи вимоги справедливого, незалежного та 
доступного суду перебувають у постійній увазі 
науковців та практиків. Право на справедливий 
суд, незалежність суддів, доступність право-
суддя розглядаються як у спеціальних науко-
вих дослідженнях, так і при розгляді загаль-
них міжнародних та національних стандартів 
судочинства. Серед вчених процесуалістів, які 
займались розробкою питань доступності, неза-
лежності та справедливості судового розгляду 
в окремих видах судочинства можна зазначити 
таких науковців як В. Маляренко, О. Михайлен-
ко, О. Шило, Р. Куйбіда, Л. Москвич, Л. Нали-
вайко, Н. Пархоменко, Я. Романюк, Н. Сака-
ра, О. Саленко, О. Святоцький, К. Смирнова, 
О. Стрєльцова, О. Хотинська-Нор, Ю. Шемшу-
ченко та ін. Вивчення питань функціонування 
судочинства в кризових ситуаціях, включаючи 
умови воєнного стану, зараз є особливо акту-
альним з огляду на теперішній стан судової 
системи України. 

Формулювання цілей статті. Метою дано-
го дослідження є аналіз сучасного стану та 
основних проблем, які постали перед судо-
вою владою України у зв’язку з введенням 
воєнного стану та окреслення перспективних 
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напрямів удосконалення судочинства з метою 
утвердження справедливого, неупередженого 
та доступного суду.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно Указу Президента України від 21 квітня 
2022 року № 266/2022 «Питання Національної 
ради з відновлення від наслідків війни» на дер-
жавному рівні вже розпочато роботу над розро-
бленням плану заходів щодо відновлення Укра-
їни у воєнний та післявоєнні періоди. З цією 
метою було створено 24 групи за різними пріо-
ритетними напрямками.

Розробленням заходів та пропозицій сто-
совно першочергових реформ та стратегічних 
ініціатив, які потрібно запровадити для забез-
печення ефективної роботи судової системи 
займається робоча група «Юстиція». Відповід-
но до розробленого даною групою «Проекту 
плану відновлення України» як пріоритетними 
визначені наступні напрямки розвитку: при-
тягнення Російської Федерації до міжнародно-
правової відповідальності за збройну агресію 
та порушення інших норм міжнародного права; 
встановлення справедливого, незалежного та 
доступного суду; удосконалення конституцій-
ного судочинства; оптимізація системи органів 
прокуратури; удосконалення системи орга-
нів кримінальної юстиції; розвиток інституту 
адвокатури; реформування системи нотаріату; 
розвиток безпеки суспільства та соціальної 
адаптації засуджених і ув’язнених та забезпе-
чення утримання військовополонених [3].

Утвердження справедливого, незалежного 
та доступного суду, як одного із окреслених 
напрямків післявоєнного відновлення Укра-
їни обумовлено тим, що введення правового 
режиму воєнного стану значною мірою впли-
нуло і на роботу органів судової влади та про-
цес відправлення правосуддя судами України. 
Адаптуючись до умов воєнного стану, судова 
система потребує не тільки прийняття тимча-
сових кризових рішень але й розроблення чіт-
кої політики сталого розвитку, яка сприятиме 
усуненню проблемних явищ. Зміцнення та під-
вищення ефективності судової влади, гаран-
тування її незалежності та неупередженості 
є одним із напрямків співробітництва окрес-
леного в Угоді про асоціацію України з Євро-
пейським Союзом [4, розділ ІІІ]. Успішність та 
результативність проведення розпочатої судо-

вої реформи в Україні виступатиме одним із 
ключових індикаторів визначення готовності 
України до інтеграції з Європейським Союзом. 

Сьогоднішній стан системи правосуддя 
характеризується наявністю чисельних та 
масштабних проблем, розв’язання яких обу-
мовлене потребою прийняття термінових 
і дієвих рішень. Однією з найбільш гострих 
проблем є триваюча кадрова криза, яка має без-
посередній вплив на доступність правосуддя. 
Припинення повноважень Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів, фактичне зупинення робо-
ти Вищої ради правосуддя через одночасне 
звільнення за власним бажанням 10 її членів, 
не доведення до завершення розпочатих кон-
курсів добору суддів є факторами, які вплину-
ли на це. Додаткове навантаження на систему 
правосуддя зумовила вимушена евакуація бага-
тьох суддів, в основному жінок, через ведення 
активних бойових дій та безпосередню загро-
зу життю. Неукомплектованість суддівського 
корпусу має прямий вплив на функціонування 
судів, оперативність та ефективність здійснен-
ня правосуддя. Задля вирішення наявної кадро-
вої кризи у листопаді 2021 року Вища рада 
правосуддя спільно з суддівськими та адвокат-
ськими організаціями звернулась з відкритим 
листом до Президента України. У зверненні 
наголошується на нагальній потребі вирішен-
ня питання заповнення вакантних посад суд-
дів, недопущення припинення роботи судових 
установ і порушення права громадян на доступ 
до правосуддя [5]. У післявоєнний період роз-
виток системи правосуддя в Україні слід у пер-
шу чергу розпочати з усуненням даної про-
блеми. Значні кроки у цьому напрямку вже 
робляться. Попри складі умови воєнного стану 
та виклики сьогодення в Україні продовжуєть-
ся процес формування повноважного складу 
Вищої ради правосуддя. Призначення членів 
та відновлення її роботи буде значним кроком 
у відновленні роботи Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, до прямих повноважень 
якої є формування суддівського корпусу для 
забезпечення функціонування судів.

Розвиток електронного судочинства, циф-
ровізація елементів судового процесу, впрова-
дження Електронного суду та Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
є ще одним з інноваційних напрямків після-
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воєнного реформування судової системи. Їх 
імплементація сприятиме підвищенню якості 
судових послуг та покращенню доступу осіб до 
суду та правосуддя. Ключове значення у дано-
му питанні мають рекомендації Європейської 
комісії з ефективності правосуддя. Принципи 
запровадження та ефективного використання 
сучасних технологій у судочинство містяться в 

Рекомендаціях щодо керівних принципів 
сприяння змінам у напрямку кіберправосуддя 
від 7 грудня 2016 року [6] та Інструментарію 
на підтримку впровадження Керівних прин-
ципів кіберправосуддя від 14 червня 2019 [7]. 
Зазначені рекомендації, будучі адресовані наці-
ональному законодавцю, акцентують увагу на 
тому, що технології повинні розглядатися як 
засіб, а не як мета. Вони мають утверджувати 
такі судові цінності як неупередженість, неза-
лежність, правову визначеність та доступність 
правосуддя. 

Консультативна рада європейських суддів 
у доповіді «Правосуддя та інформаційні техно-
логії» [8] також звертає увагу на необхідність 
впровадження новітніх технологій у судочин-
ство. Державам-учасницям вказується на роль та 
потенційні можливості таких технологій в опти-
мізації судочинства та підвищенні ефективності 
судового захисту порушених прав особи.

Зазначимо, що післявоєнне відновлення 
галузі судового права, в контексті впрова-
дження цифрових технологій, відбуватиметься 
також у напрямку врахування і запровадження 
новітньої системи e-CODEX. Роботу над пра-
вовою регламентацією даної системи було роз-
почато 2 грудня 2020 року, коли Європейська 
Комісія прийняла «Пропозиції щодо Регламен-
ту щодо комп’ютеризованої системи зв’язку 
під час транскордонних цивільних і кримі-
нальних проваджень (система e-CODEX)» [9]. 
Дана система передбачає електронне право-
суддя через онлайн обмін даними. Головни-
ми аргументами на підтвердження доціль-
ності впровадження системи е-CODEX є те, 
що цифровізація правосуддя спрямована на 
полегшення доступу до правосуддя, підви-
щення його загальної ефективності та забез-
печення стійкості систем правосуддя під час 
криз. У цьому контексті e-CODEX є ключовим 
технологічним засобом модернізації електро-
нного правосуддя шляхом цифровізації про-

цесу комунікації в контексті транскордонних 
судових розглядів. На базі даної пропозиції, 
після обговорень на рівні держав-членів, нау-
кової спільноти та різних європейських орга-
нізацій, 30 травня 2022 прийнято Регламент 
(ЄС) 2022/850 Європейського парламенту та 
Ради щодо комп’ютеризованої системи для 
транскордонного електронного обміну даних 
у сфері судової співпраці у цивільних та кри-
мінальних справах (система e-CODEX). Від-
мічається, що система e-CODEX – це інстру-
мент, спеціально розроблений для полегшення 
транскордонного електронного обміну даними 
у сфері судового співробітництва у цивільних 
і кримінальних справах. Зокрема, зазначається, 
що слід заохочувати цифровізацію проваджень 
у цивільних і кримінальних справах з метою 
зміцнення верховенства права та гарантій осно-
вних прав у Союзі, зокрема шляхом полегшен-
ня доступу до правосуддя [10]. У загальному, 
e-CODEX складається з пакету програмних 
компонентів, які забезпечують зв’язок між наці-
ональними системами. Таким чином, він дозво-
ляє своїм користувачам (компетентним судовим 
органам, практикуючим юристам і громадянам) 
надсилати та отримувати в електронному вигля-
ді документи, юридичні форми, докази чи іншу 
інформацію швидким і безпечним способом. 
Продовженням розпочатої у межах євроінте-
граційних процесів роботи над імплементацією 
стандартів правосуддя буде пошук можливостей 
та інтрументарію для запровадження положень 
системи e-CODEX у роботу української систе-
ми судочинства. Саме з цією метою серед пріо-
ритетних напрямків післявоєнної розбудови та 
розвитку судової системи зазначено цифровіза-
цію судового процесу, розвиток дистанційного 
судочинства, побудова Єдиної судової інформа-
ційно-телекомунікаційної системи та вивчення 
питань щодо можливості використання елемен-
тів штучного інтелекту в судочинстві [3]. 

З приводу процесу диджиталізації судо-
чинства у науковій літературі зазначається, 
що створення електронного суду, застосуван-
ня і використання технологій штучного інте-
лекту у судочинстві є відповіддю викликам 
сучасності і відображенням процесу здійснен-
ня правосуддя в умовах цифрової культури та 
вимушених карантинних заходів [11, с. 85]. 
На сьогоднішній день практична доцільність 
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запровадження та використання новітніх тех-
нологій у судочинстві та їх вплив на ефективне 
функціонування судової системи в цілому не 
викликає заперечень. Забезпечення доступу 
до суду та розгляд багатьох судових справ під 
час дії воєнного стану стали можливими тільки 
завдяки використанням таких цифрових техно-
логій (електронного документообігу, проведен-
ня судових засідань у режимі відеоконферен-
ції тощо). Разом з тим, слід врахувати і наявні 
проблемні питання подальшого впровадження 
електронного суду у вигляді відсутності нала-
годженої взаємодії та дублювання функцій між 
органами, що забезпечують роботу електро-
нного суду, недосконалість програмного забез-
печення, недостатність технічних й матеріаль-
них можливостей судів, наявність корупційних 
скандалів, відсутність досвіду впровадження 
електронного суду на рівні судових адміністра-
цій, суддів, учасників процесу, необізнаність 
учасників процесу щодо переваг і можливос-
тей електронного судочинства [12, с. 198]. 
З огляду на подальше реформування системи 
судочинства в напрямку розширення можли-
востей використання цифрових технологій, 
включаючи перезавантаження роботи Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми, необхідно врахувати наявні проблеми та 
впровадити дієві механізми та інструменти їх 
подолання. Розширення можливостей та ефек-
тивне використання потенціалу електронного 
правосуддя сприятиме його доступності, усуне 
корупційні прояви та створить умови для функ-
ціонування дійсно незалежного та справедли-
вого суду. При цьому слід обов’язково подба-
ти про необхідність побудови інфраструктури 
інформаційної безпеки та кіберзахисту судів та 
їх діяльності.

Варто зазначити, що виклики, які постали 
сьогодні перед вітчизняною судовою систе-
мою не зводяться лише до суто процесуальних 

аспектів функціонування судів. Як було зазна-
чено робочою групою «Юстиція» [3] з метою 
вирішення існуючих проблем системи право-
суддя додатково напрацьовані зведені пропози-
ції щодо впровадження дієвої системи суддів-
ського самоврядування, завершення процесу 
оптимізації мережі місцевих судів задля забез-
печення доступу до суду з врахуванням ново-
го адміністративно-територіального устрою 
України, розробки та прийняття відповідних 
законодавчих змін. Також слід взяти до уваги 
той факт, що внаслідок воєнних дій на окремих 
територіях чимало будівель приміщень судів 
пошкоджено або зруйновано, розкрадено або 
знищено матеріально-ресурсну базу. Саме ці 
проблеми і визначатимуть ключові напрямки 
післявоєнного реформування вітчизняної сис-
теми судоустрою та судочинства.

Висновки. Сучасний стан судочинства та 
роботи органів судової влади вказує на необ-
хідність продовження вжиття заходів щодо 
перезавантаження судової системи, спрямова-
них на вдосконалення даної сфери, оптимізації 
законодавчого регулювання з метою вирішен-
ня існуючих юрисдикційних проблем, забез-
печення здійснення правосуддя незалежним 
судом з дотриманням європейських стандартів 
справедливого та доступного судового розгля-
ду задля належного захисту прав осіб.

Головним орієнтиром у досягненні вище-
зазначених цілей має бути дотримання гаран-
тій та процесуальних прав учасників процесу, 
утвердження дійсно незалежного, доступного 
та справедливого суду. Це має бути чітко скоор-
динована та злагоджена робота всіх імплікова-
них у реформування суб’єктів, на всіх рівнях: 
судді, працівники апаратів судів, органи суд-
дівського самоврядування, Державна судова 
адміністрація України, Міністерство юстиції, 
Міністерство цифрової трансформації, законо-
давчі органи тощо. 
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