
підводитись,
коли входить
або виходить суд

залишатися 
на місцях до 
завершення 
розгляду справи 
чи перерви

слідкувати, 
щоб апаратура 
працювала тихо 
і без спалахів

В ЗАЛІ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

За інформацією чи коментарем у справі звертайтеся до прес-служби 
під час перерви.

їсти,
жувати 
гумку

голосно 
розмовляти,
жестикулювати

слухати
аудіозаписи

чинити дії,
що свідчать про 
неповагу до суду

Видалення із зали
за повторне 
порушення 
порядку.

За прояв неповаги суд негайно притягує особу до відповідальності. 
Для цього оголошується перерва.

Штраф, виправні роботи
 або адмінарешт
за прояв неповаги 
до суду.

Попередження
за порушення порядку
або невиконання 
розпоряджень 
головуючого.

Присутніми можуть бути будь-які особи.

Журналісти та активісти допускаються до 
приміщення суду за загальними 
правилами.

Допуск може бути обмежено, коли немає 
вільних місць.

У суспільно важливих та резонансних 
справах прес-служба надає якнайбільше 
місць для ЗМІ. Для комфортної роботи 
звертайтеся до прес-служби завчасно. 

Якщо зала суду не вміщує всіх охочих, ЗМІ 
самі визначають, хто з них буде присутній 
на засіданні.

Іноді оголошуються лише вступна та резолютивна частини, бо для складання повного 
тексту та внесення його до Єдиного державного реєстру судових рішень 
reyestr.court.gov.ua потрібен час.

Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом.

можна отримати у судді-спікера чи прес-служби суду.

здійснюється в установлених законом випадках, зокрема:

якщо 
обвинувачений 
є неповнолітнім

коли йдеться 
про статеві 
злочини

щоб зберегти 
таємницю 
усиновлення

щоб зберегти 
таємницю, яка 
охороняється 
законом

щоб убезпечити 
осіб, які беруть участь 
у кримінальному 
провадженні

щоб не розголошувати 
відомості про особисте 
та сімейне життя, 
обставини, які 
принижують гідність

РІШЕННЯ ПРОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЛЮДНО
інформація, яка не підлягає розголошенню, пропускається.

Онлайн-трансляція здійснюється за клопотанням,  
поданим за 3 робочі дні до засідання, або за ініціативою суду

ДОЗВОЛЕНО

ПОТРІБНА УХВАЛА СУДУ 
на трансляцію (в тому числі 
і в соцмережах) 

ПІД ЧАС ОГОЛОШЕННЯ РІШЕННЯПІД ЧАС ЗАСІДАННЯ

Суд може обмежити фото-, відеозйомку, трансляцію, звукозапис засідання, 
якщо це шкодить розгляду.

(частина 6 статті 27 КПК)

Неправдиве свідчення про злочин передбачає кримінальну 
відповідальність.

Заборонено називати людину злочинцем до вироку суду, який не 
набув законної сили.

За поширення недостовірної інформації передбачена цивільна 
відповідальність.ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ ЗАБОРОНЕНО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕНАЛЕЖНУ ПОВЕДІНКУ В СУДІ

«Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. У разі 
скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує моральну і матеріальну шкоду, 
завдану безпідставним засудженням». 
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рішення суду
заслуховувати
стоячи

виконувати
розпорядження
судді та 
розпорядника

Однією з основних конституційних 
засад судочинства є «гласність 
судового процесу та його повне 
фіксування технічними засобами».

Створено за підтримки 
Комунікаційного комітету 
системи правосуддя та 
українсько-канадського
Проекту підтримки 
судової реформи

ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР
ПРЕС-СЛУЖБ СУДІВ

ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ:
(044) 481-06-49
press_center@hcj.gov.ua

court.gov.ua
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Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Цивільного процесуального кодексу України

Господарського процесуального кодексу України

Кримінального процесуального кодексу України
Кодексу України про адміністративні правопорушення
Кодексу адміністративного судочинства України

Реалізація принципу гласності здійснюється відповідно до:

ПАМ’ЯТКА для представників ЗМІ та ГО

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ОХОРОНЯЄТЬСЯ ЗАКОНОМ!

РІШЕННЯ ОГОЛОШУЄТЬСЯ ПРИЛЮДНО ВІДРАЗУ ПІСЛЯ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

КОМЕНТАРІ ТА ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ

У залі суду можуть бути присутніми лише учасники судового процесу.

ДОПУСК ДО ЗАЛИ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ

ЗАКРИТИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС

У РЕЗОНАНСНИХ ТА СУСПІЛЬНО ВАЖЛИВИХ СПРАВАХ

ЦИВІЛЬНІ, АДМІНІСТРАТИВНІ, ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ, 
СПРАВИ ПРО АДМІНПРАВОПОРУШЕННЯ

фотозйомку відеозйомку

ДОЗВОЛЕНО трансляцію 
по радіо, ТБ, в інтернеті

на порталі «Судова влада України» court.gov.ua 

на каналі «Судова влада України» в YouTube

Рух справи можна відстежувати за її номером.

ДОЗВОЛЕНО ВСІМ ПОТРІБНА УХВАЛА СУДУ

стенографувати

робити нотатки

записувати 
на диктофон

при використанні СТАЦІОНАРНОГО обладнання для

фотозйомки відеозапису трансляції по радіо, 
ТБ, в інтернеті

ВІДКРИТИЙ СУДОВИЙ ПРОЦЕС

1 2 3
54 1 2 3

5 64
коментувати дії 
суду, учасників 
процесу

аудіозапис
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