
Затверджено наказом голови  

Луцького міськрайонного суду Волинської 

області від 28.02.2013р. №05/01-06 

 

Форма запиту про проведення фото- і кінозйомки, відеозапису чи транслювання 

судового засідання 
 

Назва ЗМІ: 

 

Для використання персоналом Луцького 
міськрайонного суду Волинської обл. 

 
Особа, яка подає запит: 

 

Адреса ЗМІ: 

 

Контактний телефон: 

 

Щодо якої справи подається запит: 

 

Дата і час судового засідання щодо якого подається 

запит: 

 
 

Запит про проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням 

стаціонарної (непересувної) апаратури, транслювання судового засідання по радіо і 

телебаченню 

1. Частина процесу щодо якої подається запит на зйомку та/або транслювання 

(наприклад, свідчення певного свідка, проголошення рішення/вироку тощо): 

2. Вид зйомки/транслювання 
 

a. □ фотозйомка a. □ транслювання по радіо 

b. □ кінозйомка b. □ транслювання по телебаченню 

c. □ телезапис c. □ транслювання в мережі Інтернет 

d. □ відеозапис  

е. □ звукозапис  

 

3. Прогнозована дата та час трансляції в ефірі чи публікації на шпальтах газет 

4. Кількість осіб, присутніх під час проведення зйомки 

5. Спеціальні вимоги:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Зміст ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» /Розгляд справ у судах відбувається відкрито, 

крім випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на 

відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі 

судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за 

рішенням суду/ , ст.27 Кримінального процесуального кодексу України /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/, ст. 307 Цивільного кодексу України «Захист інтересів фізичної особи при 

проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок» зрозумілий (Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім 

випадків, установлених процесуальним законом. Учасники судового процесу та інші особи, присутні на 

відкритому судовому засіданні, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі 

судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису, а також транслювання судового засідання допускається за 

рішенням суду. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода 

особи на знімання її на фото-, кіно-, теле-чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на 

вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Фізична особа, яка 

погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу 

в тій частині, яка стосується її особистого життя.) 

Зобов'язуюсь дотримуватися правил поведінки в суді, зокрема, процедури проведення зйомки 

визначеній у Правилах зі взаємодії судів та ЗМІ 
 

_______________________       _____________________ 
 Дата          Підпис 


