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справ у господарських судах, нові новели про фото 
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Відповідно до частини першої статті 4
 
Господарського процесуального 

кодексу України (далі – ГПК) «Гласність розгляду справ», розгляд справ у 

господарських судах відкритий, за винятком випадків, коли це суперечить 

вимогам щодо охорони державної, комерційної або банківської таємниці, або 

коли сторони чи одна з сторін обґрунтовано вимагають конфіденційного 

розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи 

по суті [1]. 

Відкритий розгляд справи означає, що кожен громадянин віком від 16 

років вправі бути присутнім у залі судового засідання і робити письмові 

нотатки. Відкритий судовий розгляд підсилює громадський контроль за 

діяльністю суду, сприяє підвищенню у суддів та осіб, які беруть участь у 

справі, почуття відповідальності, забезпечує «виховний вплив» судового 

процесу [2, с. 19], тобто, якщо не вдаватися до патерналістичної термінології, 

сприяє підвищенню правосвідомості та правової грамотності населення. 

Ратифікувавши Європейську Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод, Україна взяла на себе міжнародні зобов’язання 

забезпечити гласне слухання (public hearing) справ у судах, що є невід’ємною 

складовою права на справедливий суд, наданого кожному відповідно до    

статті 6 цієї Конвенції [3, с. 262]. 

Принцип гласності судового процесу, відповідно до статті 129 

Конституції України, відноситься до основних засад судочинства і пов’язаний 

із правом кожного вільно збирати, використовувати, поширювати інформацію, 

що закріплюється статтею 34 Конституції України [4]. 

Максимальна гласність судового процесу, на мою думку, досягається не 

тільки можливістю кожного бути присутнім на судовому засіданні і не тільки 

оприлюдненням судових рішень в Інтернеті на сайті Єдиного державного 
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реєстру судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua) відповідно до вимог Закону 

України «Про доступ до судових рішень», але й не меншою мірою через 

можливість фото та відео зйомки і ведення прямої трансляції судових засідань, 

що дозволяє широкому колу громадян спостерігати за ходом судового процесу 

та у подальшому використовувати фото та відео матеріали у наукових та 

освітніх цілях, як ілюстрації до публіцистики, тощо. 

Станом на сьогодні досвід показує, що на судових засіданнях непросто 

добитися режиму максимальної гласності, дозволу на фото і відео зйомку, за 

виключенням хіба що справ, до яких прикута увага широкої громадськості та 

багатьох журналістів. Навіть аудіо запис портативними аудіо технічними 

засобами (диктофоном, на мобільний телефон), дозволений законом про 

судоустрій, деякі судді вимагають не здійснювати без їх дозволу. Стала 

поганою звичкою невмотивована відмова у задоволенні клопотань журналістів 

про фото зйомку та відео зйомку або встановлення судом таких правил, щоб 

фотографувати можна було тільки сторони, але не склад суду. І не тільки 

окремі судді використовують свої повноваження головуючого із підтримання 

порядку в такий спосіб, щоб обмежити обсяг гласності судового процесу. Іноді 

обмеження починаються з порядку допуску в приміщення суду. У Вищому 

господарському суді України, наприклад, охорона пропускає лише учасників 

процесу, які прийшли з довіреностями від суб’єктів господарювання. Щоб 

обійти цей режим, деякі підприємства виготовляли для журналістів 

довіреності на право представляти ці підприємства в суді. Журналіст може 

потрапити до цього суду і без маскування під юриста, якщо попередньо 

звернутися до прес-служби. Але в такому разі на вході можуть відібрати 

фотоапарат. Співробітниця прес-служби супроводжує журналістів на судове 

засідання і повертає техніку або на виході, або після дозволу суду робити 

фотографії [5]. 

Ситуація може змінитися у разі реалізації амбітних завдань судової 

реформи, метою якої заявлено кількаразове підвищення довіри до суду в 

Україні. Відповідно до пункту 9 розділу I та пункту 1 розділу II Закону 

України «Про забезпечення права на справедливий суд», викладається в новій 

редакції Закон України «Про судоустрій і статус суддів», причому нова 

редакція цього Закону набуває чинності з 28 березня 2015 року [6]. Відповідно 

до частини третьої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в 

новій редакції, учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі 

судового засідання, представники засобів масової інформації можуть 

проводити в залі судового засідання фото зйомку, відео та аудіо запис з 
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використанням портативних відео та аудіо технічних засобів без отримання 

окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом, 

без створення перешкод для суду та учасників судового процесу. 

Таким чином, у новій редакції Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» розширюється обсяг гласності судового процесу порівняно з частиною 

другою ст. 11 попередньої редакції Закону, що дозволяла учасникам судового 

процесу та іншим особам, присутнім на відкритому судовому засіданні, лише 

використовувати портативні аудіо технічні засоби, а фото та відео зйомка 

допускалася за рішенням суду. Водночас за новим Законом, як і раніше, не 

може здійснюватися без дозволу суду трансляція засідання. 

Оцінюючи можливі перешкоди реформі, зазначу, що на практиці 

реалізація приписів нової редакції закону про судоустрій щодо розширення 

обсягу гласності процесу у господарських судах може ускладнитися низкою 

проблем. По-перше, до ГПК не внесено зміни відповідно до цих приписів, 

тому за бажання судді зможуть тлумачити ці приписи як суто декларативні, 

посилаючись на те, що вони керуються передусім господарським 

процесуальним законом. Хоча в такому разі на суддів напевне 

скаржитимуться, і вирішальною стане позиція Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України та Вищої ради юстиції під час відповідного дисциплінарного 

провадження. По-друге, у відповідність до цих приписів має бути приведено 

акти судів, що визначають внутрішній режим, правила роботи суду, правила 

допуску відвідувачів, в т.ч. представників засобів масової інформації. 

Залишається висловити сподівання на те, що рано чи пізно нові гарантії 

гласності судочинства будуть реалізовані завдяки принциповій позиції 

громадянського суспільства, суддів та органів суддівського самоврядування і 

всієї судової влади в цілому. 
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Неодмінною умовою побудови ринкової економіки є забезпечення 

ефективної діяльності господарських товариств та інших видів корпоративних 

утворень. Залучення інвестицій в економіку України неможливе без 

гарантування прав акціонерів та учасників підприємницьких утворень як 

основних інвесторів, в тому числі, за допомогою ефективного механізму 

захисту їх корпоративних прав [1, c. 48]. 

Разом з тим, вітчизняне законодавство та правозастосовна практика, 

зокрема, судова, внаслідок численних недоліків не здатні забезпечити 

надійний захист корпоративних прав. 

Судова практика в справах даної категорії не характеризується 

стабільністю. При вирішенні таких справ суди по різному визначають момент 

виникнення та припинення корпоративних прав, обсяг процесуальної 

правосуб’єктності учасників судового процесу, підвідомчість корпоративних 

спорів тощо. Частина інститутів господарського процесу (зокрема 

забезпечення позову, докази і доказування) не враховують специфіки судового 

розгляду корпоративних спорів. 

Певні відголоски даної проблематики можна віднайти у працях відомих 

вчених правників в галузі корпоративного права та господарського процесу, 

таких як: О. А. Беляневич, В. І. Бобрика, В. А. Васильєвої, Н. С. Кузнєцової, 

В. В. Луця, Д. М. Притики, О. Р. Ковалишина та інших. 

Особливістю історичного розвитку корпоративних спорів є віднесення в 

Україні в 2006 році корпоративних спорів до виключної компетенції 


