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Матеріал підготовлено експертами ГО «Вектор прав людини», в рамках проекту «Суд людською мовою» за результатми аналізу Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII, процесуальних кодексів та листа Державної судової адміністрації України 
№ 15-1924/16 від 14.03.2016 року. Проект «Суд людською мовою» здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 
в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, наведені у інфографіці, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку 
або Уряду Сполучених Штатів Америки.

Інформація підготовлена станом на 26 вересня 2017 року.
Дизайн: Михайло Федишак

ОНЛАЙН
ТРАНСЛЯЦІЯ

ВІДКРИТИХ
СУДОВИХ

ЗАСІДАНЬ
ТЕХНІЧНИМИ

ЗАСОБАМИ
СУДІВ

КОМЕНТУВАННЯ 
СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ 

СУДОВИМИ 
КОМЕНТАТОРАМИ 
«СУД ЛЮДСЬКОЮ 

МОВОЮ»

Онлайн трансляція технічними 
засобами судів здійснюється у справах, 
що мають суспільний інтерес 

порталі 
«Судова влада України» 

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

Для організації трансляції засідання онлайн суд самостійно надсилає 
інформацію про нього держпідприємству «Інформаційні судові системи» 
не пізніше, ніж за 3 робочих дні до проведення засідання.

Усю інформацію про поточні, заплановані трансляції та їх архів можна переглянути 
на єдиному порталі «Судова влада України»:

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. 

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».

Судові коментатори — це адвокати, юристи та експерти 
в сфері судочинства, які пройшли навчання та відбір

Дотримуються 
принципів: об’єктивності нейтральності аполітичності недискримінації 

У червні 2015 року 
створено проект 
«Суд людською 
мовою», що є 
механізмом 
коментування 
судових процесів 
для захисту права 
на справедливий суд 
та просвітницької 
роботи у цій галузі. 

Трансляції судових 
засідань онлайн 
технічними 
засобами судів 
вже проводяться 
у 12 областях

Переглядайте усі коментарі тут:

Загалом 
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у

Трансляції можна 
переглянути на:

Трансляція судового 
засідання здійснюється 
з дозволу суду

Громадяни можуть звернутися до Суду для 
організації та проведення онлайн трансляції судового 
засідання технічними засобами судів

bit.ly/2yETXYf

court.gov.ua/affairs/online

пп
«

goo.gl/0cuwBS

facebook.com/hrvector.org facebook.com/trialinsimplewords

Транслювати відкрите судове засідання можуть:

учасники 
судового 
засідання

медіа вільні 
слухачі

суд

Суд може ініціювати 
трансляцію судових 
засідань


