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ПОЛОЖЕННЯ

про вза€модiю Тарутинського районноfо суду Одеськоi областi iз

I]e положення визначае

районного суду ОдеськоТ областi
зш).

засобами MacoBoi iнформацiТ та журналiстами

особливостi взаемодii Тарутинського
iз засобами масовоТ iнформацiТ (да_гri -

Положення розроблено на пiдставi законодавства Украiни, зокрема
Конституцii УкраiЪи, Законiв УкраiЪи <Про iнформацiю>>, <<Про друкованi
засоби масовоТ iнформацii (пресу) в YKpaTHi>>, <<Про порядок висвiтлення
дiяльностi органiв державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядування в
YKpaiHi засобами масовоi iнформацiТ>, <Про телебачення i радiомовленIuI)),
пПро захист суспiльноТ моралi>>, оПро судоустрiй i стаryс суддiв>>, <<Про

доступ до судових рiшень>>, <Про державну таемницю), <Про звернення
громадян) а також пiдзаконних нормативно-правових aKTiB, якi реryлюють
забезпечення взаемовiдносин сулiв i ЗМI.

1. Органiзацiя взасмодii Тарутинського районного суду
одеськоi областi зi ЗмI.

1.1. Bci документи, якi реryлюють взаемовiдносини судiв та ЗМI мають
вiдповiдати чинному нацiональному законодавству та мiжнародним
зобов'язанням Украiни стосовно забезпечення свободи преси i незалежностi
правосуддя.

1.2. Контактною особою для ЗМI зi сторони суду виступа€ керiвник
апарату суду та особа, вiдповiд€ulьна за спiлкування зi ЗМI або iнша особа,
призначена керiвником апарату суду.

1.3. Iнформацiя про цих осiб (П.I.Б) та KoHTaKTHi данi (телефон, ел.пошта)

розмiщуеться на веб-сторiнцi Тарутинського районного суду Одеськоi
областi на портЕuli <Судова влада).

1.4. Змiст цього ПоложенЕя доводиться до вiдома представникiв ЗМI через

розмiщення на веб-сторiнцi Тарутинсъкого районного суду Одеськоi областi
на порт€lлi <Судова влада>.

2. Права журналiстiв

2.1. Здiйснюючи свою дiяльнiсть на засадах професiйноi самостiйностi,
журналiст використовус права та виконуе обов'язки, передбаченi Законом
УкраiЪи <Про iнформацiю>>, Законом УкраТни <Про друкованi ЗМI (пресу) в
УкраiЪЬ.



2.2. ЗМI УкраiЪи вiдповiдно до законодавства Украiни мають право
висвiтлювати Bci аспекти дiяльностi органiв державноТ влади.

2.3. ЗМI можуть проводити власне дослiдження i аналiз дiяльностi органiв
державноi влади, ik посадових осiб, давати iй оцiнку, коментувати.

2.4. Розрив чи змiшування змiсту офiцiйноi iнформацii, що
оприлюднюеться, коментарями ЗМI або журналiстом не допускаеться.

2.5. Право висвiтлення i KoMeHTyBaHHrI дiяльностi органiв державноi
влади, подiй державного життя в YKpaTHi гарантуетъся Конституцiею та
законами УкраiЪи.

3. Обов'язки журналiстiв

3.1. Представники ЗМI (друкованих, електронних, радiо- i телекомпанiй
тощо), вiдвiдуючи Тарутинський районний суд Одеськоi областi з метою
виконання професiйних обов'язкiв, мають бути обiзнаними :

- з необхiднiстю розумiння принципiв дiяльностi органу судовоI влади та
прояву поваги до суддiв;

- з гарантiями кожноi особи на повагу до приватностi та з правовою
вiдповiдальнiстю журналiста за розголошення конфiденцiйноi
iнформацiТ (втрl^rання в приватне життя);

- з поняттям презумпцii невинуватостi;
- з правом кожного на справедливий судовий розгляд його/ii справи

неупередженим судом;
- з правовим наслiдками поширення недостовiрноТ iнформацii.

3.2. Присутнiсть працiвникiв ЗМI у примiщеннi суду не повинна
створювати незру{ностей для iнших вiдвiдувачiв суду.

3.3. Присутнiсть працiвникiв ЗМI у за-гri судового засiдання пiд час
розгляду справи не повинна вiдволiкати суд та учасникiв процесу.

3.4. Непокора чи iгнорування зауважень суддi може кваrriфiкуватися як
прояв не поваги до суду i може стати пiдставою для примусового вид€шення
iз з€tли i накладення адмiнiстративного стягнення у видi штрафу або
адмiнiстративного арешту.

3.5. Можливiсть фото-, вiдео- та теле- зйомки у залi суду пiд час
вiдкритого судового процесу вирiшуеться судом по кожнiй справi з

урахуванням думки учасникiв процесу та iHTepeciB правосуддя (з огляду на
права неповнолiтнiх, потерпiлих вiд злочину, потребу захисту свiдкiв тощо).

3.б. Оскiльки судДi не мають права коментувати справи, якi перебувають у
Тхньому провадженнi, журналiсти для отримання бiльш повноi iнформацii



вiдповiда-гlьною за спiлкування з представниками ЗМI або керiвником
апарату чи працiвником апарату суду, визначеним керiвником апарату

4. Щоступ журналiстiв до примiщення суду
4.1. Щоступ жypнitлicTiB до примiщення суду i залiв судових засiдань, де

вiдкрито слухаються справи, вiдбуваеться на загальних пiдставах.

4.2. Працiвники ЗМI мають право на вхiд до примiщення суду за
пред'явленням редакцiйного посвiдчення або документ&, що посвiдчус особу.

4.3. Працiвники ЗМI не можуть бути обмеженi в доступi до примiщення
суду або його залiв на тiй пiдставi, що вони не е учасниками процесуl не
мають вiдношення до конкретноТ справи ) яка розглядаеться в судi.

5. Щосryп журналiстiв на суловi засЦання
5.1. \azallbHi полонсення.

5.1.1. Розгляд справ у судах вiдбуваеться вiдкрито, KpiM випадкiв,
передбачених процесуzшьним законом.

5.|.2.Судове рiшення оголошуеться гryблiчно, zLпе преса i представники
громадськостi можуть бути не допущенi в з€lл судових засiдань протягом

усього судового розгляду або його частини в iHTepecax Mop€rлi, громадського
порядку чи нацiональноТ безпеки в демократичному суспiльствi, якщо того
вимагають iнтереси неповнолiтнiх або захист приватного життя cTopiH, або -
тiею мiрою, що визнана судом необхiдною.

5.1.3. Журналiсти як i представники громадськостi мають право бути
присутнiми на вiдкритому судовому засiданнi та на вiдкритому проголошеннi
судових рiшень без попереднього дозволу (акредитацiТ).

5.1.4. Розгляд справи у закритому засiданнi допускаеться за мотивованою i
оголошеною публiчно ухв€tлою суду у випадках, передбачених
процесу€tльним законом.

б. Запити представникiв ЗМI i журналiстiв
6.1. З azalt ь н i пол о ltсення.

б.1.1. Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про доступ до публiчноi
iнформацii>, Закону УкраiЪи <Про звернеЕня громадян)) журнатriсти та
представники ЗМI мають право звертатися до Тарутинського районного суду
ОдеськоТ областi з вiдповiдним запитом та отримувати вiдповiдь у строки,
передбаченi вказаними законами.

6.1.2. У гrисьмовому запитi повинно бути зазначено прiзвище, iм'я та по
батьковi запитувача, питання, яке його цiкавить та адреса, за якоЮ BiH бажае

отримати вiдповiдь, о у необхiдних випадках мета отримання iнформацii чи

документlв.

7. ,Щосryп журналiстiв до судових Рiшень, матерiалiв судового процесу.

7 .l. \azallbHi полоuсення.



7.1.|.,ЩoстyпДoсyДoBиxpiшеньiмaтepiалiвсyДoBoГoПpoцeсy
забезпечуеться такими способами:

проzоло шення cydoBoeo рiшення.

7.2.1. Журналiсти та iншi особи, присутнi на вiдкритому судовому
ЗаСiДаннi, мають право вiдкрито робити письмовi нотатки, використовувати
портативнi аудiо технiчнi засоби.

7.2.2. Публiчно проголошенi судовi рiшення можуть бути вiдтворенi без
обмежень вiдповiдно до вимог дiючого законодавства.

7.3.Опрtuлюdнення cydoBlx рiшень у Mepearci lнmернеm.

7.3.1. Оприлюднення судових рiшень у мережi IHTepHeT здiйснюетъся
ЧереЗ единиЙ державниЙ ресстр судових рiшень на офiцiйному веб-порталi
ЩержавноТ судовоТ адмiнiстрацii УкраiЪи
(www.court.gov.ua або www.reyestr.court.gov.ua).

7.4. Публiкацiя mексmiв cydoBlx рiшень в dруковонах засобах MacoBoi
iнформацiI.

7.4.1. Публiкацiя TeKcTiB судових рiшень в друкованих виданнях
здiЙснюеться у порядку, встановленому Законом УкраiЪи <Про доступ до
судових рiшень> вiд22 грудня 2005 року М 3262-IV.

7.4.2. При висвiтленнi судових процесiв, по яких зберiгаеться можливiсть
оскарження, журналiсти мають уникати висловiв, що е доречними лише
щодо справ iз закiнченим провадженням.

8. Проведення в залi судового засiдання фото- i кiнозйомки,
теле-, вiдео-, звукозапису

8.1. Представники ЗМI, як i iншi уrасники судового процесу та особи,
присутнi на вiдкритому судовому засiданнi, можуть використовувати
портативнi аудiо-технiчнi засоби вiдповiдно до чинного законодавства
УкраiЪи:

8.1.1 Представники засобiв масовоi iнформацii можуть проводити в залi
судового засiдання фотозЙомку, вiдео- та аудiозапис з використанням



портативних вiдео- та аудiотехнiчних засобiв без отримання окремого
дозволу суду, €Llrе з урахуванням обмежень, установлених законом..

8.1.2. Трансляцiя судового засiдання здiйснюсться з дозволу суду.
Проведення в за;ri судового засiдання фотозйомки, вiдеозапису, а також
трансляцiя судового засiдання повиннi здiйснюватися без створення
перешкод у веденнi засiдання та здiйсненнi уrасниками судового процесу ix
процесу€tльних прав

8.2. Коли учасниками адмlнlстративного6.2. Коли учасниками адмlнlстративного процесу е осоOи, якl е

суб'сктами владних повноважень, ik згода не потрiбна на проведення в залi
особи, як1

судового засiдання фото- i кiнозйомки, вiдео-, звукозапису iз застосуванням
стацiонарноi апараryри, а також при трансляцii судового засiдання по радiо i
телебаченню.

8.3. Журналiстам та представникам ЗМI, якi планують проводити в залi
судового засiдання фото- i кiнозйомку, теле-, вiдео-, звукозапис iз
застосуванням рiзних типiв апаратури, а також транслювати судовi
засiдання по радiо i телебаченню, пропонуеться завчасно повiдомляти про
TaKi заходи керiвника апарату суду для створення необхiдних умов для
проведення з€вначених дiй.

Особи, якi проводять зйомку та запис, повиннi з€llrишатися на визначених
мiсцях i дотримуватися порядку протягом всього судового засiдання до того
моменту, як суддя зЕuIишить залу судового засiдання, якщо iнше не

узгоджено з головуючим у справi. Фотографам, операторам та iншим особам
не дозволено пересуватися по залу судового засlдання пlд час слуханнrI
справи.

8.4. У випадку резонансних судових процесiв i великоТ уваги до них преси
керiвник апарату суду в з€LгIежностi вiд можливостей зали (кiлькостi мiсць)
зобов'язана забезпечити рiвний доступ як представникiв громадськостi, так i
медiа.

9. Органiзацiйнi питання проведення iнтерв'ю iз суддями, особою,
вiдповiдальною за спiлкування зi ЗМI чи iншим працiвником апарату

суду, визначецим керiвциком апарату.
9.1. Правовий статус iнтерв'ю полягае у тому, що журналiст i

суддя, особа, вiдповiдальна за спiлкування зi ЗМI чи iнший працiвник
апарату суду, визначений керiвником апарату е спiвавторами iнтерв'ю.

9.2. При плануваннi iнтерв'ю з с}ддею журналiсти мають усвiдомлювати
можливiсть обмеження тематики спiлкування через те, що вiдповiдно до
Кодексу професiйноi етики , суддя не ма€ права :

9.2.1.розголошувати iнформацiю, що ст€Lllа йому вiдома у зв'язку з

розглядом справи в закритому судовому засiданнi.

9.2.2. робити гryблiчнi заяви, коментувати в засобах MacoBoi iнформацiТ
справи, якi перебувають у провадженнi суду.



9.2.3. пiддавати cyMHiBy судовi рiшення, що набрали законноf сили.

9.3. Як спiвавтор, суддя, особа, вiдповiдальна за спiлкування зi ЗМI чи
iнший працiвник апарату суду, визначений керiвником апарату мас право
ознайомитися з пiдготовленим до поширення матерiалом, внести своi
корективи у текст власних вiдповiдей, якщо ik змiст перекручено, погодити
н€вву MaTepimry тощо.

9.3.1. Журналiстам бажано завчасно планувати iнтерв'ю, повiдомити про
свiй HaMip особу, на яку покJIадено виконання функцiй взаемодii зi ЗМI,
повiдомити йому тему розмови, обсяг i дату виходу MaTepiary i попросити
погодити час зустрiчi.

9.3.2. З метою ефективного використання часу та узгодження iз cBoiM
напруженим графiком суддя може встановити чiткi часовi рамки сВоГо
спiлкування з журналiстом

9.3.3. Суддям, особi, вiдповiдальнiй за спiлкування зi ЗМI чи iншому
працiвнику апарату суду, визначеному керiвником апаратутреба
враховувати, що журналiсти можуть tle мати юридичноТ освiти, працюВаТи
над матерiалами рiзноi тематики, €Lпе оскiльки вони виступають
посередниками мiж судом i своею аудиторiею, у спiлкуваннi з Еими
слiд вживати менше правовоi лексики, говорити на визначену ними тему, яка
продиктована iнтересами видання та цiкавiстю аулиторii.


