Архів edrsr_data_<рік>.zip містить основний файл даних зі списком
судових рішень, що надійшли до ЄДРСР за вказаний рік та довідники, на
дані яких містяться посилання в основному файлі.
Основні дані та кожний з довідників розміщені в окремих файлах у
форматі CSV з розділовим символом табуляції між полями. Обмежувач
строкових даних - символ '"', кодування UTF-8 (Юнікод).
Структура даних:
1. Список судових рішень в ЄДРСР (основний файл даних).
Кожен з записів файлу містить коротку інформацію з набору полів про
одне Рішення та адресу веб сторінки на веб-сервері відкритих даних ЄДРСР,
за якою можна отримати текст рішення в HTML форматі.
Файл формується щоденно за період: з початку року до кінця
попереднього дня.
Назва файлу: documents.csv
Поля:
doc_id - Реєстраційний номер рішення в ЄДРСР
court_code - Код суду (з довідника "Судові установи")
judgment_code - Код форми судового рішення (з довідника "Форми судового
рішення")
justice_kind - Код форми судочинства (з довідника "Форми судочинства")
category_code - Код категорії справи (з довідника "Категорії справ")
cause_num - Номер справи
adjudication_date - Дата ухвалення рішення
receipt_date - Дата надходження рішення до реєстру
judge - ПІБ судді, що ухвалив рішення
doc_url - URL документу на Веб-сервері відкритих даних ЄДРСР
status - має 2 значення: 1 - активний (судове рішення доступно для
перегляду), 0 - не активний (обмежено доступ/або доступне лише в режимі
повного доступу)
date_publ - дата останьої дії з рішенням (у разі якщо status=1, то дата
першої або повторної публікації, якшо status=0, то дата вилучення
рішення).
2. Довідники:
2.1. Довідник "Категорії справ"
Назва файлу: cause_categories.csv
category_code - Код категорії
name - Назва
2.2. Довідник "Судові установи"
Назва файлу: courts.csv
Поля:
court_code - Код суду
name - Назва
instance_code - Код інстанції суду (з довідника "Інстанції судів")
region_code - Код регіону (з довідника "Регіони судів")
2.3. Довідник "Інстанції судів"
Назва файлу: instances.csv
Поля:
instance_code - Код інстанції суду
name - Назва

2.4. Довідник "Форми судових рішень"
Назва файлу: judgment_forms.csv
Поля:
judgment_code - Код форми судового рішення
name - Назва
2.5. Довідник "Форми судочинства"
Назва файлу: justice_kinds.csv
Поля:
justice_kind - Код форми судочинства
name - Назва
2.6. Довідник "Регіони судів"
Назва файлу: regions.csv
Поля:
region_code - Код регіону
name - Назва
УВАГА!!!
Відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень",
рішення Вищої ради правосуддя від 19 квітня 2018 року №1200/0/15-18 «Про
затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень»
та інших законодавчих актів, що регулюють доступ до інформації про судові
рішення та доступ до персональних даних, рішення в ЄДРСР що містяться в
поточному архіві (з початку року по кінець попереднього дня), можуть бути
вилучені з ЄДРСР та/або дознеособлені протягом поточного дня.
Користувачі, що використовують цей набір даних у своїх додатках,
мають кожного дня оновлювати в своїх додатках інформацію про рішення, що
були вилучені за попередній день.

