
ЗАТВЕРДЖЕНО
накл,.ЩП <Iнформацiйнi суловi
вiд 41 . а 1, .20ДZNs

прАвилА
використання €диного державного ре€стру судових рiшень

I. Загальнi положення

l. Правила використання единого державного ре€стру судоВих РiШеНЬ
(далi - Правила) розробленi вiдповiдно до Закону Украiни ппро доступ до
судових рiшень> та Порядку ведення Сдиного державного реестру судових

рiшень (далi - Порядок), затвердженого Рiшенням Вищоi Ради правосуддя вiд

19 квiтня 2018 року Jфl200/0/15-18 зi змiнами, встановлюють заг€Lпьнi вимоги
користуВаннЯ i порядоК доступУ дО iнформачiйних pecypciB единого

державного ре€стру судових рiшень (далi - Ресстр), та е обов'язковими для Bcix

його користувачiв.
2. Поняття, термiни та скорочення у цих Правилах вживаються у

значеннi, передбаченому Законами Украiни uПро доступ до судових рiшень>,
uпро електроннi довiрчi послуги>, Порядком ведення единого державного

ресстру судових рiшень, iншими нормативно-правовими актами та цими
Правилами.

з. Ддмiнiстратор здiйснюе адмiнiстрування Ресстру також з урахуванням
затверджених ним Правил використання единого державного ресстру судових

рiшень.

II. Способи та технiчнi можливостi лосryпу
до iнформацiйних pecypciB Ресстру

1. Користувачi Реестру отримують доступ до його iнформацiйних
pecypciB шляхом безоплатного цiлодобового доступу на офiцiйному веб-порталi

<сулова влада Украiни>, або за прямим веб-посиланням

http ://reyestr. court. gov. ча.
2. .щоступ до iнформацiйних pecypciB Ресстру може бути заг€шьним або

повним.
3. Загальний та повний доступ до iнформачiйних pecypciB Ресстру

надаеться BciM користувачам шляхом доступу до образiв iнформацiйних

pecypciB Ресстру за допомогою офiцiйного веб-порталу <Судова влада Украiни>

або за прямим веб-посиланням http://reyestr.court.gov.ua.
4. Повний доступ до iнформаuiйних pecypciB Ресстру надаеться

авторизованим користувачам з використанням логiну та паролю.

5. Порядок надання та позбавлення прав повного доступу до

iнформачiйних pecypciB Реестру авторизованим користувачам визнача€ться

роздiлом III цих Правил.
6. .Щоступ !о iнформачiйних pecypciB Реестру здiйснюеться в обсязi,

передбаченому правами доступу вiдповiдного користувача, через iнформаuiйно-

пошукову систему за наступними реквiзитами:

- найменування сУДУ, що ухвалив (постановив) судове рiшення;



- прiзвище та iнiцiали суддi (суллiв), який ухвалив (постановив) судове

рiшення;
- дата ухвалення (постановлення) судового рiшення;

- дата реестрацii судового рiшення;
- форма судочинства;

- форма судового рiшення;
- единийунiкальний номер справи, у якiй прийнято рiшення;

- найменування cTopiH судового процесу з урахуванням режиму доступу до
iнформачiйних pecypciB Реестру (через поле контЬкстного пошуку);

- статус cTopiH судового процесу (фiзична особа, юридична особа, державний
орган, пiдприемство, установа, органiзацiя тощо);

- категорiя справи;

- пошук за контекстом.
сортування судових рiшень у пошуковiй видачi можливе за релевантнiстю

запиту (за замовчанням), за спаданням або зростанням дати ухвuLлення. Бажаний

режим видачi необхiдно встановити до початку здiйснення пошуку у
вiдповiдному полi пошуковоi форми Реестру.

7. Ддмiнiстратор забезпечуе доступ до iнформацiйних pecypciB Ресстру

згiдно з статтею 4 <Про доступ до судових рiшень>.
ддмiнiстратор не здiйснюс iдентифiкачiю cTopiH судових процесiв, правову

оцiнку обставин судових справ та ухвчlлених по ним судових рiшень, облiк i

систематизацiю 1^rасникiв судових процесiв, надання копiй судових рiшень (на

будь-яких носiях) або буль-якоi iнформачii з бази даних Реестру, тощо.

ддмiнiстратор також не здiйснюс облiк працiвникiв сулiв, суддiв та час

обiймання ними своIх посад.
8. При використаннi iнформачiйних pecypciB Реестру користувачам

забороняеться:

- включати сторiнки веб-сайту Реестру у фрейми або iншi oKpeMi сторiнки на

власних сайтах;
_ копiювати cTpyкTypHi елементи веб-сайту Реестру, зокреМа, СТВОРЮВаТИ ТаК

званi (дзеркала);

- здiйснювати автоматичнi або автоматизованi запити на пошук та копiювання
(<викачування>) iнформачiйних pecypciB Ресстру.

g. Кiлькiсть звернень (запитiв) до Ресстру з олнiст Iр-алреси за певний

промiжок часу обмежена технiчними можливостями та апаратними ресурсами
ресстру. З метою запобiгання перевантаженню Реестру система захисту може

бути налаштована Ддмiнiстратором для автоматичного блокування доступу до

рЪестру з однiсI IР_адреси в разi фiксування граничноi кiлькостi запитiВ ДО

стабiлiзацii його апаратних pecypciB з одночасною демонстрацiею користувачу

вiдповiдного повiдомлення про неможливiсть обробки запиту.
Форма та змiст повiдомлення визначаеться Ддмiнiстратором.
10. При здiйсненнi заходiв з технiчного i програмно-технологiчного

забезпечення функцiонування Реестру, наданнi доступу до нього, забезпеченнi

зберiганн" ,u iu*rcTy даниХ, Що мiстяться в PeecTpi, Адмiнiстратор самостiйно

визначас моделi захисту вiд загроз витоку iнформачii та засоби забезпечення

цiлiсностi бази даних Ресстру з метою забезпечення працездатностi та



унеможливлення несанкцiонованого втручання в роботу державного
iнформачiйного ресурсу.

l l. Ддмiнiстратор забезпечуе вiдстеження та облiк дiй користувачiв та

використовуе таку iнформачiю з метою запобiгання несанкцiонованому доступу
до Реестру, вжиття заходiв зi зберiгання та захисту даних, що мiстяться в PeccTpi,

визначення моделей захисту вiд загроз витоку iнформацii та засобiв

забезпечення цiлiсностi бъзи даних Реестру. Зазначена iнформацiя МОЖе бУТИ

передана також до правоохоронних органiв за Iх запитом, або за iнiцiативою
самого Адмiнiстратора.

III. Надання та позбавлення прав повного доступу
до iнформацiйних pecypciB Ресстру

1. ,.Щозвiл на повний доступ до iнформацiйних pecypciB Реестру надасться

виключно особам, визначеним Порядком.
2. На перiод до запровадження технiчноi можливостi ДосТУПУ ДО

iнформачiйних pecypciB Реестру через електронний кабiнет, Адмiнiстратор

реестру здiйснюс ресстрачiю користувачiв з правами повного доступу до
iнформаuiйних pecypciB Реестру пiсля надходження до нього н€Lпежним чином

оформленого та пiдписаного вiдповiдно до вимог Порядку офiцiйного листа з

проханням надання повного доступу.
3. У листi зазначаються наступнi вiдомостi про особу, якiй нада€ться

дозвiл на повний доступ:

- посада;

- прiзвище, iм'я, по батьковi;
_ строк дii дозволу (TepMiH закiнчення обiймання посади, або iнша кiнцева лаТа).

4. У разi не надання Адмiнiстраторовi iнформацii про строк дiТ дозволУ
повний доступ надаеться на 1 к€Lпендарний piK.

5. На пiдставi отриманих вiдомостей Адмiнiстратором для кожнОГО

користувача формуються автентифiкацiйнi данi (логiн та пароль), якi в окремих
конвертах направляються на адресу вiдповiдноi установи з помiткою <особисто
в руки).

6. Пiсля отримання автентифiкаторiв та перевiрки iх працеЗДаТнОСТi,

користувач (суд, установа) в мiсячний TepMiH з дати отримання зобов'язанi

повернути (направити) Адмiнiстратору засвiдченi вiдомостi про iх отримання Та

перевiрки в виглядi списку з пiдписами Bcix користувачiв, якi отрим€Lли

iндивiдуальнi автентифiкатори, та датами отримання.
7. У разi ненадходження у визначений TepMiH iнформацii про оТриМаННЯ

автентифiкаторiв користувачами, ix реестрацiя в якостi користувачiв з правами

повного доступу до судових рiшень скасовуеться Адмiнiстратором.
8. У разi скасування Адмiнiстратором або закiнчення TepMiHy дiТ дозволУ

на повний доступ до iнформацiйних pecypciB Ресстру, повторне надання

(продовження) доступу здiйснюсться за заг€rльними правилами.
g. Двторизацiя для отримання повного доступу до iнформаuiЙНИХ

pecypciB Ресстру здiйснюсться користувачем при кожномУ ceaHci РобОТИ З

реестром шляхом заповнення автентифiкацiйних даних у вiдповiдних полях

форми.
10. При вiдсутностi дiй користувача у режимi повного достугtу протягом

певного часу, якиЙ встановлюсться Адмiнiстратором самостiйно, система



автоматично завершуе сеанс роботи у режимi повного доступу. ,.щля подальшого

отриманн" no""oio доступу необхiдно здiйснити повторну авторизацiю.

1 1. У разi компрометацii (втрати, розголошення iншим особам, тощо)

автентифiкацiйних даних, користувач ("уд, установа) повиннi негайно

,".рrуrrся до Ддмiнiстратора з офiцiйним листом, оформленим та пiдписаним

у порядку, ан€шогiчному до порядку пiдписання листiв на надання повного

доarу.rу, iз зазначенням таких обставин та проханням замiнити пароль, як

частину автентифiкацiйних даних для вiдповiдного користувача,

t2. Ддмiнiстратор анулюе скомпрометований та формуе новий пароль,

який направляе користувачу (суду, ycTaHoBi) в порядку, визначеному цим

Роздiлом.
13. Користувачi, якi самостiйно у вiдповiдностi до вимог Порядку

зверт€UIися до Ддмiнiстратора, за наданням повного доступу зобов'язанi негайно

по"iдо*rr' ДдмiнiсТрчrорu прО необхiднiстЬ йогО анулювання у разi

припинення обiймання посади чи настання iнших обставин. Адмiнiстратор, У

разi отримання такоi iнформачii з iнших достовiрних джерел, мае право

ьамостiйно анулювати повний доступ вк€ваним У цьому пунктi користувачам,

якi припинили обiймати вiдповiднi посади (звiльненi), HaBiTb якщо TaKi

корисiувачi не повiдомили про це Ддмiнiстратора у встановленому цим

роздiлом порядку.
|4. Посадовi особи, визначенi Порядком, повиннi офiuiйно повiдомити

Ддмiнiстратора про анулювання дозволу на повний доступ до судових рiшень

для вiдповiдного користувача в день прийнятгя такого рiшення.
15. У листi про анулювання дозволу на повний доступ зазначаються

наступнi вiдомостi про особу, якiй анульовано дозвiл:

- посада;

- прiзвище, iм'я, по батьковi.
1б. Ддмiнiстратор Реестру може також здiйснити анулювання ре€страцll

повного доступу користувача у наступних випадках:

- отримання iнформачii про розголошення користувачем у буль-який спосiб

iнформачii, що ст€Lла йому вiдома у зв'язку з користуванням Ресстром у

режимl повного доступу;
_ВияВленняпорУшеннякорисТУВаЧеМВиМоГкорисТУВанНя

встановлених .<Про доступ до судових рiшень>, Порядком

Правилами.

IV. Прикiнцевi та перехiднi положення

Реестром
та цими

1. L\i Правила дiйснi та пiдлягають виконанню з моменту iх затвердження

та розмiщ.rr" Ддмiнiстратором на офiчiйному веб-порталi <судова влада

Украiни>.
2..ЩостУпДоiнформачiйнихресУрсiвРеестрУзаДоПоМоГою

електронного кабiнету здiйънюеться з дня реалiзацii такот технiчноi можливостi.

3. Ддмiнiстратор може обмежити користувачу доступ в електронному

кабiнетi до Ресстру в разi встановлення фактiв порушення ocTaHHiM вимог

законодавства, Порядку або Правил.
4. Щi Правила дiють до ix скасування або внесення змiн Адмiнiстратором.


