
Щодо діяльності судів в умовах воєнного стану 
 

В умовах запровадженого в Україні воєнного стану суди здійснюють правосуддя з 

урахуванням особливого режиму роботи та рекомендацій Ради Суддів України.  

Так, судам рекомендовано: 

- при визначенні умов роботи керуватися реальною поточною обстановкою, що склалася 

в регіоні;  

- припинити проведення особистого прийому громадян керівництвом суду; 

- роз’яснювати громадянам можливість відкладення розгляду справ у зв’язку із воєнними 

діями та можливість розгляду справ в режимі відеоконференції; 

- по можливості відкладати розгляд справ (за винятком невідкладних судових розглядів) 

та знімати їх з розгляду, зважати на те, що велика кількість учасників судових процесів не 

завжди мають змогу подати заяву про відкладення розгляду справи через задіяння до 

функціонування критичної інфраструктури, вступ до лав Збройних сил України,  

територіальної оборони, добровольчих воєнних формувань та інших форм протидії збройної 

агресії проти України, або не можуть прибути в суд у зв'язку з небезпекою для життя;  

- справи, які не є невідкладними, розглядати лише за наявності письмової згоди на це усіх 

учасників судового провадження; 

- виважено підходити до питань, пов'язаних з поверненням різного роду процесуальних 

документів, залишення їх без руху, встановлення різного роду строків, по можливості 

продовжувати їх щонайменше до закінчення воєнного стану. 

 

Інформацію щодо роботи конкретного суду можна знайти на офіційному вебсайті суду 

або на його сторінці у соціальних мережах чи за телефонами суду. 

 

Зокрема, Київський апеляційний суд повідомляє, що буде розглядати лише невідкладні 

справи, а розгляд усіх інших категорій справ (цивільних, адміністративних, справ про 

адміністративні правопорушення, кримінальних справ, де особи не утримуються під вартою, 

або де не сплинули строки тримання їх під вартою) буде знято з розгляду. 

Також він звернув увагу, на те, що строки подачі апеляційних скарг обов’язково 

підлягатимуть поновленню при скасуванні воєнного стану та поновлення діяльності 

державних органів влади у звичайному режимі. 

Верховний Суд зауважив, що запровадження воєнного стану на певній території є 

поважною причиною для поновлення процесуальних строків. 

 

Доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень, сервісів «Стан розгляду справ» 

та «Список справ, призначених до розгляду» тимчасово призупинено. 

 

Правова інспекція праці 
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