
РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел.: (044) 277-76-29, факс: (044) 277-76-30

17 березня 2020 року м. Київ
Р І Ш Е Н Н Я

№19

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Ради суддів України 
Моніча Б.С. щодо організації роботи судів та органів суддівського 
самоврядування з метою мінімізації ризиків розповсюдження гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
відповідно до Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 
№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО- 
19» до статей 126- 134 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статті 
12 Закону України «Про Конституційний Суд України» та Положення про Раду 
суддів України, затвердженого рішенням X позачергового з'їзду суддів України 
16 вересня 2010 року (з подальшими змінами). Рада суддів України

в и р і ш и л а :

1. Інформацію Голови Ради суддів України Моніча Б.С. щодо 
організації роботи судів та органів суддівського самоврядування з метою 
мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 взяти до відома.

2. Відкласти проведення XVIII чергового з’їзду суддів України, 
скликаного відповідно до рішення Ради суддів України від 31 січня 2020 року 
№ 2, на невизначений строк.

3. Внести зміни до пункту 4 рішення Ради суддів України від 
28 лютого 2020 року № 10 виклавши його в наступній редакції: «Рішення про 
скликання Спільних зборів суддів місцевих загальних судів України для обрання 
делегатів на XVIII з ’їзд суддів України організаційним комітетам по 
підготовці і проведенню Спільних зборів приймати з урахуванням карантинних 
заходів та мінімізації ризиків розповсюдження гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-Со¥-2».

4. Внести зміни до пункту 8 рішення Ради суддів України від 
28 лютого 2020 року № 10 виклавши його в наступній редакції: «Протоколи 
про обрання делегатів з ’їзду направити до Ради суддів України».



5. Співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду 
України, які планувалося провести на черговому засіданні Ради суддів України 
27 березня 2020 року, перенести на невизначений строк.

6. Затвердити Рекомендації Ради суддів України щодо встановлення 
особливого режиму роботи судів України задля убезпечення населення України 
від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу СОУЮ-19, 
який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, що додаються.

Г олова
Ради суддів України Б.С. Моніч



Додаток

до рішення Ради суддів України 
від 17 березня 2020 року № 19

Верховному Суду

Вищому антикорупційному суду

Місцевим та апеляційним судам

Рекомендації Ради суддів України 
щодо встановлення особливого режиму роботи судів України 
задля убезпечення населення України від поширення гострих 

респіраторних захворювань та коронавірусу СОУШ-19, 
який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб

11 березня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України №211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУЮ-19» 
через спалах у світі коронавірусу з 12 березня до З квітня 2020 року в Україні 
вводиться карантин.

Враховуючи вказану постанову, а також з метою убезпечити населення 
України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу 
СОУГО-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, Рада 
суддів України рекомендує, на період з 16 березня до 03 квітня 2020 року, 
встановити особливий режим роботи судів України, а саме;

роз’яснити громадянам можливість відкладення розгляду справ у 
зв’язку із карантинними заходами та можливість розгляду справ в режимі 
відеоконференції;

припинити всі заходи, не пов’язані з процесуальною діяльністю 
суду та забезпеченням діяльності органів судової влади (круглі столи, семінари, 
дні відкритих дверей тощо);

припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом
суду;

обмежити допуск в судові засідання осіб, які не є учасниками 
судових засідань;

обмежити допуск у судові засідання та приміщення суду осіб з 
ознаками респіраторних захворювань: блідість обличчя, почервоніння очей, 
кашель;

ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами судової 
справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному 
режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну 
адресу, зазначену у відповідній заяві, заяви про ознайомлення приймати через 
дистанційні засоби зв’язку;



зменшити КІЛЬКІСТЬ судових засідань, що призначаються для 
розгляду протягом робочого дня;

по можливості здійснювати судовий розгляд справ без участі 
сторін, в порядку письмового провадження;

- суддям та працівникам апарату суду при найменших ознаках 
захворювання вжити заходів щодо самоізоляції, повідомити про свій стан 
здоров’я відповідну установу охорони здоров’я та керівництво суду телефоном, 
e-mail.

Крім того. Рада суддів України рекомендує громадянам та іншим 
особам:

всі необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, 
пояснення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на 
електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі «Електронний суд», 
поштою, факсом або дистанційні засоби зв’язку;

рекомендувати учасникам судових засідань подавати до суду заяви 
про розгляд справ у їхній відсутності за наявними в справі матеріалами;

утриматися від відвідування приміщення суду, особливо за 
наявності захворювання (слабість, кашель, задуха, утруднення дихання, тощо).

При визначенні особливостей роботи суду на період карантинних заходів 
слід враховувати спеціалізацію суду, інстанційність та відповідні категорії 
справ.

При вирішенні питання про можливість розгляду справ в режимі 
відеоконференції слід враховувати, що такий режим роботи суду не у повній 
мірі убезпечує від поширення захворювання, оскільки все ж передбачає 
необхідність явки громадян у декілька судів, які забезпечують проведення 
судового засідання у такому режимі.

Подальші рішення щодо особливого режиму роботи приймати в 
залежності від розвитку ситуації.


