
 

 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ 

 

З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України « Про 

правовий режим воєнного стану», в Україні введено режим 

воєнного стану. 
У період воєнного стану, відповідно до статті 10 Закону України "Про 

правовий режим воєнного стану" не можуть бути припинені повноваження 

судів. 

В умовах воєнного стану робота судів не припинена, конституційне 

право на судовий захист не обмежено. Ніяких скорочених чи прискорених 

процедур здійснення правосуддя немає. Всі суди, де це можливо, якщо вони 

не мають значних технічних пошкоджень чи не зруйновані повністю 

внаслідок бомбардувань та обстрілів, працюватимуть. 

 

Особливості розгляду судових справ під час дії правового режиму 

воєнного стану. 

 

Зміни у територіальній підсудності справ 

З введенням на території України воєнного стану 24 лютого 2022 

року, враховуючи неможливість здійснення правосуддя на окремих 

територіях держави, в оперативному порядку відбувались зміни 

територіальної підсудності судових справ. 

Так, станом на 22 липня 2022 року Верховний Суд 

опублікував перелік судів у різних областях України, територіальну 

підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати 

правосуддя під час воєнного стану. 

Крім того, Верховний Суд також періодично публікує інформацію 

про відновлення територіальної підсудності справ судів на територіях, де 

вже не ведуться активні бойові дії.  

Важливо зазначити, що суди, які розташовані на безпечних на цей час 

територіях, продовжують працювати у штатному режимі. 

Окремо нагадаємо, що навіть в умовах воєнного стану створення 

надзвичайних та особливих судів або ж скорочення чи прискорення будь-

яких форм судочинства заборонено законом. 

 

Поновлення процесуальних строків 

Введення на території України воєнного стану не зупинило перебіг 

процесуальних строків у судових справах. 

Однак ще на початку повномасштабного вторгнення Верховний Суд у 

своїх повідомленнях на сайті Судової влади України зауважував, що 

запровадження воєнного стану на території України є поважною 

причиною для поновлення процесуальних строків. 

При цьому аналіз судової практики засвідчує, що саме лише 

посилання на факт впровадження на території України воєнного 

стану не є безумовною підставою для поновлення процесуального 

строку у справі. 

https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/rozporyadjennya/Zagalna_tablica_sudiv_2022_07_22_1.pdf


Так, Верховний Суд наголошує, що питання поновлення 

процесуального строку у випадку його пропуску з причин, пов`язаних із 

запровадженням воєнного стану в Україні, вирішується в кожному 

конкретному випадку з урахуванням доводів, наведених у заяві про 

поновлення такого строку. Сам по собі факт запровадження воєнного 

стану в Україні не може бути підставою для поновлення процесуального 

строку. Такою підставою можуть бути обставини, що виникли внаслідок 

запровадження воєнного стану та унеможливили виконання учасником 

судового процесу процесуальних дій протягом установленого законом 

строку (ухвала Касаційного Цивільного Суду у складі Верховного Суду 

від 21 липня 2022 року у справі № 127/2897/13-ц). 

Таким чином, суди поновлюють пропущені процесуальні строки, 

якщо учасник справи доведе у заяві про поновлення такого строку 

наявність обставин, які виникли внаслідок запровадження воєнного стану 

та унеможливили своєчасне виконання процесуальної дії. 

Отже, під час визначення поважності причин пропуску 

процесуального строку, суди будуть враховувати місцезнаходження 

суду, поточний хід бойових дій, наявність у конкретної особи 

фактичної можливості звернутися до суду із дотриманням 

процесуального строку. 

 

Активізація онлайн-судочинства 

Ще на початку дії правового режиму воєнного стану Рада суддів 

України у своїх рекомендаціях судам зазначала про необхідність по 

можливості відкладати розгляд справ, за винятком невідкладних судових 

розглядів (взяття під варту, продовження строків тримання під вартою) та 

знімати їх з розгляду, зважаючи на те, що велика кількість учасників 

судового процесу не мають змогу прибути до суду через небезпеку для 

життя або не можуть подати заяву про відкладення розгляду справи чи 

про розгляд справи у режимі відеоконференції у зв’язку із роботою на 

об’єктах критичної інфраструктури, вступом до лав Збройних сил 

України, територіальної оборони тощо. 

Однак наразі суди, які розташовані на безпечних на цей час 

територіях, продовжують розгляд у судових засіданнях. 

Враховуючи те, що в умовах воєнної агресії проти України особиста 

участь у судовому засіданні може бути небезпечною для учасників справи, 

активно практикується участь у судовому засіданні поза межами 

приміщення суду у режимі відеоконференції. 

Судова практика свідчить, що суди здебільшого задовольняють 

клопотання учасників справи про участь у судовому засіданні у режимі 

відеоконференції поза межами приміщення суду, якщо наявна відповідна 

технічна можливість. 

Так, наприклад, Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи 

касаційну скаргу, зазначила у своїй ухвалі від 07 червня 2022 року у 

справі № 910/10006/19, що з огляду на умови та обстановку, за яких має 

здійснюватися правосуддя і на необхідність дотримання принципів 

рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом; гласності 

та відкритості судового процесу; змагальності сторін та розумних строків 

розгляду справи, звернення до суду з клопотанням про розгляд справи в 
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режимі відеоконференції дозволить дослідити й оцінити доводи 

касаційної скарги без порушення означених засад судочинства та 

водночас гарантувати та не наражати відвідувачів судового засідання на 

загрози їхньому життю, здоров`ю та безпеці, що можуть виникнути в 

умовах воєнної агресії проти України. 

Отже, воєнний стан в Україні вніс свої корективи у процес 

розгляду судових справ. Однак, навіть в умовах воєнного стану 

конституційне право людини на судовий захист не може бути 

обмежено. Тому заходи, які наразі впроваджуються у судовій системі,  

мають на меті забезпечити можливість розгляду судових справ і не 

наражати на небезпеку життя та здоров`я учасників судового 

процесу. 

 

Правовий інспектор праці ПМГУ 

Володимир ПРОРОК 


