
ЯК ЗВЕРНУТИСЯ 
ДО СУДУ ОНЛАЙН?



Підсистема «Електронний суд» забезпечує можливість користува-
чам створювати та надсилати в електронному вигляді процесуальні 
чи інші документи до суду, інших органів та установ у системі 
правосуддя, а також отримувати інформацію про стан і результати 
розгляду таких документів.

Як створити та відправити заяву до суду через 
«Електронний суд» самостійно

1. В інтернет браузері перейдіть на сайт Електрон
ний суд.

2. Авторизуйтеся в електронному кабінеті за до-
помогою електронного ключа або Дія.Підпис.

3. Якщо Ви авторизуєтеся в електронному кабі-
неті вперше, заповніть анкетні дані у вікні, що 
з’явилося. Прізвище, ім’я, по батькові та код РНОКПП (раніше — 
ІПН) відобразяться автоматично, необхідно зазначити номер 
телефону та електронну адресу.

4. У лівій частині екрану в переліку розділів оберіть «Заяви» та 
натисніть кнопку «Створити».

5. Оберіть спосіб подачі заяви — «Особисто». Якщо необхідно по-
вернутися до попереднього кроку натисніть кнопку «Повернутись».

6. У наступному вікні оберіть вид судочинства, категорію та підкате-
горію справи, форму заяви із запропонованого переліку. Також 
ви маєте можливість знайти необхідний шаблон, увівши назву 
заяви в полі для пошуку шаблона.

7. Заповніть такі розділи заяви, як:
● регіон та суд;
● атрибути (заповнювати необов’язково);
● позивач (інформація заповнюється автоматично в необхідні 

поля, на цьому кроці є можливість змінити номер телефону 
та/або адресу електронної пошти);
важливо перевірити правильність заповнення адреси про-
живання;
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● представник позивача (заповніть, якщо маєте представника);
● відповідач (можливо декілька відповідачів);
● інші учасники (заповніть, якщо такі учасники є);
● ціна позову (зазначте ціну позову або поставте відмітку в графі 

«позов не містить вимог майнового характеру»);
● текст заяви (можна надрукувати зміст заяви самостійно або 

скопіювати раніше підготовлений текст. Також можна ознайо-
митись з прикладом заяви, натиснувши на відповідну закладку, 
який теж можна скопіювати).
у цьому розділі розміщується лише текст заяви, не потрібно 
заповнювати назву позову, сторін та інші атрибути. Ця 
інформація буде відображена автоматично.

8. У розділі «Підтвердження» поставте відмітку біля твердження, 
що позивачем не подано іншого позову (позовів) до цього ж 
відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих 
підстав, та перейдіть до наступного розділу.

9. У розділі «Додатки» завантажте додатки до заяви, перетягнувши 
необхідний файл у відповідне вікно або оберіть його для заванта-
ження. Назву файлу можна відредагувати. Максимальний розмір 
одного файлу — не більше 95,8 МБ. Після завантаження додатків 
натисніть кнопку «Зберегти».

10. У розділі «Судовий збір» буде визначено рекомендовану до сплати 
суму судового збору, також Ви можете сплатити іншу суму або 
поставити відмітку «Я звільнений(–а) від сплати судового збору» 
і завантажити квитанцію, якщо судовий збір вже було сплачено, 
або зазначити підставу звільнення від сплати судового збору та 
завантажити копію підтверджуючого документу.

11. Натисніть кнопку «Сформувати заяву» (сформовану позовну за-
яву ви можете зберегти на вашому пристрої). На екрані з’явиться 
текст заяви.

12. Натисніть «Підписати та відправити».

13. На екрані має з’явитися повідомлення, що заяву успішно від-
правлено.



ЛІНІЯ ДОПОМОГИ
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»

ЧАТБОТ 

ЮРИДИЧНИЙ  
ПОРАДНИК ДЛЯ ВПО

chatbot.r2p.org.ua

щодня 7:00 – 22:00

(099) (068) (093) 507 50 90

Telegram
t.me/pravonazahyst

За консультаціями щодо отримання публічних циф-
рових послуг, а також інших юридичних питань для 
ВПО, постраждалих осіб тощо Ви можете звернутися 
на Лінію допомоги БФ «Право на захист» 

Відповіді на поширені запитання щодо отримання 
публічних цифрових послуг, а також інших юридичних 
питань для ВПО, постраждалих осіб тощо можна знайти 
у будьякий час за допомогою чатбота «Юридичний 
порадник для ВПО» 

Цей матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу. Зміст цього матеріалу є
виключно відповідальністю БФ «Право на захист», і у жодному разі не може вважатися
таким, що відображає точку зору Європейського Союзу.


