
 

 

Клопотання про проведення фото-, відеозйомки у кримінальних справах 

 

До ___________________________________ суду 

      __________ адреса________________________ 

Суддя ____________________________________  

/ПІБ, якщо відомо/  

Журналіста/ЗМІ __________________________ 

ПІБ/назва  

__________________________________________ 

адреса  

контактний телефон: _______________________ 

 

ЗАЯВА 

 В провадженні _______________________________ суду ____________ знаходиться 

кримінальна справа, обвинуваченим у якій є ________ зазначити ПІБ  обвинуваченого 

__________ (або потерпілим у якій є ______ зазначити ПІБ ______ потерпілого/ або особа, 

щодо якої вирішується клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності 

_______________ тощо. Зазначена справа призначено до розгляду в судовому засіданні на  

«___»_____20_____ на ____ годину. 

 Відповідно до частини 2 статті 27 КПК України кримінальне провадження в судах 

усіх інстанцій здійснюється відкрито, крім випадків, встановлених законом. Крім того, 

частина 6 статті 27 КПК України передбачає, що кожен, хто присутній в залі судового 

засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні 

аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, 

транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із 

застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, що 

приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для 

судового розгляду. 

 Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про інформацію» кожен має 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і 

законних інтересів. 

 Частина 1 статті 25 Закону України Закону України «Про інформацію» надає 

журналістам право під час виконання професійних обов'язків здійснювати письмові, аудіо- 

та відеозаписи із застосуванням необхідних технічних засобів, за винятком випадків, 

передбачених законом. 

Вищезазначена судова справа має великий суспільний інтерес (коротко описати в чому він 

полягає, зокрема, зазначити, який вплив ця справа має на життя громади, чи стосується вона публічної особи, 

чи іншим чином викликає інтерес з боку суспільства) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 



 

 

 Крім того, демонстрація репортажу із зали судового засідання допоможе укріпити 

авторитет судової влади та продемонструвати суспільству її неупередженість та 

незалежність. 

 Враховуючи викладене, керуючись статтями 27 КПК України, 5, 25 Закону України 

«Про інформацію»,   

ПРОСИМО: 

 Дозволити проведення фото-/відеозйомки в залі судового засідання під час 

розгляду вищезазначеної кримінальної справи журналісту ____ зазначити ЗМІ ____ ____ 

ПІБ журналіста ________ (або вказати список журналістів, оператора, фотографа, які 

будуть висвітлювати судовий процес). 

З повагою,  

Головний редактор / Редактор/ журналіст                                                              

«___» ________________________ 20____ року 

 


