
Клопотання про проведення фото-, відеозйомки у цивільних справах 

 

До ___________________________________ суду 

      __________ адреса________________________ 

Суддя ____________________________________  

/ПІБ, якщо відомо/ 

__________________________________________ 

Журналіста/ЗМІ __________________________ 

                                               ПІБ/назва  ___________ 

адреса ________________________, контактний 

телефон: ________________________ 

 

ЗАЯВА 

 У провадженні _______________________________ суду ____________ знаходиться 

цивільна справа за позовом ________ зазначити ПІБ/назву позивача __________ до ______ 

зазначити ПІБ/назву відповідача _________________ про _____ зазначити предмет спору 

_____________________. Зазначена справа призначена до розгляду в судовому засіданні на  

«___»_____20_____ на ____ годину. 

 Відповідно до частини 1 статті 6 ЦПК України розгляд справ у всіх судах проводиться 

відкрито, крім випадків, встановлених законом. Крім того, частина 8 статті 6 ЦПК України 

передбачає, що учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому 

засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні 

аудіотехнічні пристрої. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, 

звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового 

засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на 

це осіб, які беруть участь у справі. 

 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 6 ЦПК України, 5, 25 Закону України 

«Про інформацію»,   



ПРОСИМО: 

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

розгляду вищезазначеної цивільної 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 

 


