
ст. 11 ЗУ «Про судоустрій 
і статус суддів»
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1402-19#Text

ст. 8 «Господарський 
процесуальний кодекс 
України»
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1798-12#Text

ст. 10 «Кодекс 
адміністративного 
судочинства України»
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2747-15#Text

ст. 7 «Цивільний 
процесуальний кодекс 
України»
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1618-15#Text

6 ст. 27 «Кримінальний 
процесуальний кодекс 
України»
https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/4651-17

Лист Державної судової 
адміністрації України від 
14.03.2016 р. №15-1924/16 
«Про можливість он-лайн 
трансляції судових засідань 
по справах, які мають 
значний суспільний інтерес».

Т Р А Н С Л Я Ц І Ї  С У Д О В И Х  З А С І Д А Н Ь  Т Е Х Н І Ч Н И М И  З А С О Б А М И  С У Д І В

учасників/ць 
судового 
процесу

медіа
громадських 
об’єднань та 
громадян(-ок) 

Трансляція судового 
засідання здійснюється 
з дозволу суду

Матеріал підготовлено директоркою ГО «Вектор прав людини» 
Валерією Рибак та членом правління  ГО «Вектор прав людини» 
Назарієм Боярським в межах проєкту «Суд людською мовою».
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Трансляції судових 
засідань технічними 
засобами судів 
здійснюються:

Проведення 
трансляцій 
закріплено в:

або за 
зверненнями:

за 
ініціативи 
суду

Трансляції судових засідань технічними засобами судів розпочато 
завдяки плідній співпраці громадських організацій, адвокатів, Ради 
суддів України, Державної судової адміністрації України, прес-служби 
органів суддівського самоврядування. 

ГО «Вектор прав людини» та проєкт «Суд людською мовою» постійно
підтримують розвиток механізму трансляцій судових засідань технічними 
засобами судів, що закріплено Меморандумом про співпрацю між Радою 
суддів України та ГО «Вектор прав людини» від 29.11.2016 року. 

Перша трансляція 
судового засідання 
онлайн техзасобами 
судів до мережі 
Інтернет відбулась 
6 липня 2015 року 
у Святошинському 
райсуді м. Києва у 
справі № 759/3498/15-к 
про «Вбивства людей 
20.02.2014 під час 
Євромайдану».

Трансляція онлайн 
технічними засобами судів 
здійснюється у справах, що 
мають суспільний інтерес

Судове засідання 
транслюється за допомогою 
відеокамер, що встановлені 
у залах судових засідань

Трансляції судових 
засідань технічними 
засобами судів можна 
переглянути на:

YouTube-каналі 
«Судова влада 
України» 

bit.ly/2yETXYf

вебпорталі 
«Судова влада 
України» 

Усю інформацію про архівні, поточні та 
запланованітрансляції  можна переглянути на 
єдиному вебпорталі «Судова влада України»:

court.gov.ua/affairs/online

Для організації трансляції засідання онлайн суд 
самостійно надсилає інформацію про нього 
держпідприємству «Інформаційні судові системи» 
не пізніше ніж за три робочих дні до проведення засідання.

3 дні

Трансляції судових засідань технічними 
засобами судів здійснюються у судах 
усіх областей України та їхня кількість 
постійно зростає. 

hrvector.org/memo-court-council.pdfcourt.gov.ua/
affairs/online

https://www.youtube.com/channel/UCFDRcAmACu5ljF-YUMGctnA
http://hrvector.org/memo-court-council.pdf
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http://hrvector.org/podiyi/18-04-23-klopotannya
https://court.gov.ua/affairs/online
https://court.gov.ua/affairs/online

