
Особливості використання 

цифрових технологій у 

судовому процесі 



Світові тенденції 
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Frank Levy, економіст, співавтор  
Can Robots Be Lawyers, зазначив, що 
технології заміняють приблизно 2% 
юридичної роботи щорічно 

1. Створення e-courts у різних країнах світу та автоматизація судів. 
 

2. Штучний інтелект (AI) сьогодні змінює існуючі принципи роботи 
юридичного світу. Technology-assisted review (TAR) або computer-assisted 
review (CAR) - програмне забезпечення, створене для аналізу, пошуку, 
класифікації та аналізу документів. 

 
3. Боти, боти і ще раз боти… заполонили юридичний світ повністю і 
назавжди. 

 
 

 



Приклади  
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PACER – це електронна служба доступу до 
документів Федерального суду США, що функціонує 
з 2001 року. 

 Перше судове рішення, винесене на основі Technology Assisted Review, – Da 
Silva Moore v. Publicis Groupe et al, No. 1:2011cv01279 – Document 96 (S.D.N.Y. 
2012). 
 
Штат Юта запроваджує систему Online dispute resolution (ODR) – систему 
віртуальних судів для вирішення невеликих позовів, де максимальний розмір 
позову становить $11,000. 
 
DoNotPay – додаток та чат-бот, за допомогою якого можна подати до суду на 
будь-кого. 
 
Та багато інших технологічних рішень по всьому світу… 



Технологізація у судовій системі України 
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Електронний суд 
 

• ведення електронного діловодства; 
• єдина база даних; 
• електронний архів; 
• обмін документами та інформацією в 

електронній формі; 
• відеоконференції у режимі реального 

часу; 
• автоматизація роботи органів правосуддя; 
• віддалений доступ користувачів до 

системи. 
 
 
 

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС)  



Технологічні рішення в Україні: 
автоматизація vs штучний інтелект 
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«Суд на долоні» збирає інформацію з 
відкритих реєстрів, аналізує її, структурує і 
показує в зручній формі.  
 
Pinky Solutions – платформа для онлайн 
урегулювання спорів – процедура 
урегулювання. Може бути застосована 
для вирішення широкого спектру 
проблем: від електронної комерції до 
трудових спорів та побутових 
розбіжностей. 



Україна і судові боти 
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Одеський апеляційний адміністративний 
суд створив свого чат-бота Kurt. 
 
Opendatabot дозволяє перевірити 
роботу судів. Один з їхніх продуктів бот 
Бабуся — це швидкий та зручний пошук 
за судовим реєстром. 
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